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B I D R A G 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK, 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. NY följd. 6. 

ÅREN 

1881—1885. 

G Ö T E B O R G S O C H B O H U S L Ä N . 

1. Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet. 

G öteborgs och Bohus län, som utgöres af Bohus län och tre 
till det gamla Vestei-götland hörande härad, Säfvedals, Askims 
och Östra Hisings, är beläget emellan 57° 33' 30" och 59° G' 40" 
latitud samt 28° 46' 19" och 30° 5' 59" longitud, och gränsar i norr 
till Norge, i öster till Elfsborgs län, i söder till Hallands län 
och i vester till Kattegat och Skagerack. Arealen uppgifves af 
Statistiska Centralbyrån till 44-262 qv.-mil, deraf 34-6902 qv.-
mil fast land, 8'2442 qv.-mil större och mindre öar och skär 
samt 1-3276 qv.-mil insjöar. 

Länet har fem städer, nemligen Göteborg, Kungelf, Mar
strand, Uddevalla och Strömstad, alla med stapelstadsrätt, samt 
en köping, Lysekil, och är indeladt i fem fögderier, nemligen 
(«öteborgs, Inlands, Orusts och Tjörns, Sunnervikens och Norr-
vikens, innefattande 20 härad, af hvilka Göteborgs fögderi om
fattar 4: Säfvedals, Askims samt Vestra och Östra Hisings; 
Inlands 4: Inlands Södre, Nordre, Torpe och Fräkne; Orusts och 
Tjöms 3: Orusts Östra, Orusts Vestra och Tjörns; Sunnervikens 
">: Lane, Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs; samt Norr
vikens 4: Qville, Tanums, Vette och Bullarens. Lane härad är 
deladt i tva länsmansdistrikt, men Hisings båda härad äro sam
manslagna till ett, livadan och då Styrsö församling af Askims 

A.'. ,tf«j:(s BefaUninyahufvandes femhvsberiiUehef 1881 — 188.1. Cätebvrgs o< 

härad samt Öekerö församling af Hisings vestra härad tillsammans 
utgöra ett särskildt länsmansdistrikt och alla öfriga härad utgöra 
livartdera ett, länet alltså är indeladt i 21 länsmansdistrikt. 

I ecklesiastikt hänseende tillhör länet Göteborgs stift och 
indelas, oberäknadt garnisonsförsamlingen i Göteborg, i 40 pastorat, 
hvilka med skärgårdskapellen utgöra 99 församlingar, fördelade 
på 5 kontrakt eller prosterier. 

Länet är deladt i 2:ne landstingsområden, det ena inne
fattande Göteborgs stad med derunder lagda jordar och egen
domar, det andra landsbygden och öfriga städer. 

I afseende å lagskipningen är länets indelning så bestämd, 
att livartdera fögderiet utgör en domsaga. Antalet af länets 
domsagor är således 5, hvilka tillsammans utgöra 14 tingslag 
med följande tingsställen, nemligen: 

i Göteborgs domsaga: Bärby för båda Hisings härad, Kärra 
för Askims och Landeetter för Säfvedals härad. Ransakningarna 
öfver inom domsagan begångna brott hållas å länscellfängelset i 
Göteborg; 

i Inlands domsaga: Kungelf för Södre härad, Smedseröd 
för Nordre härad, Holmen för Torpe och Grohed för Fräkne 
härad ; 
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i Oruats och Tjörns domsaga: Svanesund; 
i Sunnervikens domsaga: Uddevalla för Lane härad och 

Qvistrum för de öfriga 4 häraden, hvilka bilda ett tingslag. 
Ransakningen med för brott häktade personer hållas å cell
fängelset i Uddevalla; 

i Norrvikens domsaga: Rabbalshede för Qville, Ilede för 
Tanums, Östad för Bullarens och Strömstad för Vette härad. 

Kungl. förordningen den 17 maj 1872 har vunnit tillämp
ning endast i 2 domsagor, nemligen Orusts och Tjörns samt 
Sunnervikens. Städerna hafva hvar sin jurisdiktion. Köpingen 
Lysekil lyder under landsrätt. 

Länet utgöres dels af fastland, dels af en mängd större och 
mindre öar, holmar och skär, hvilka längs hela kustlinien åt 
Kattegat och Skagerack bilda en sammanhängande, betydande 
skärgård. Öfverallt skjuter grundberget — gneis och granit — 
i dagen, bildande mångfaldigt förgrenade bergutsträckningar och 
emellan dem talrika, oftast mycket fruktbara dalar. De högsta 
bergskullarne äro Björnepiken i Vette härad och Ejdebratten vid 
Bullarens gräns, med en höjd, den förre af 744 och den senare 
af 760 fot öfver hafsytan. Den förnämsta af länets dalar är 
den, som upptager Göta elf, och som från Kungelf till Göteborg 
vidgar sig från 2,000 till 8,000 fot. Dernäst märkas dalsträck
ningen från Saltkälleviken inåt Gesäters socken på Dalsland, 
3'/2 mil lång, och dalen från Bullaren förbi Svarteborg till Gull-
marsfjorden. 

Talrika hafsvikar, här benämnda fjordar, inskära flerstädes 
djupt i länet och omfatta stundom helt och hållet betydliga lands
delar. De vigtigaste ärp: Askimsfjorden, söder om Göteborg 
emellan fastlandet och Styrsö skärgård; Rifö-, Dana- och Elfve-
fjordarne, bildande tillsammans inloppet från Kattegat vid Vinga 
till Göteborg; Sälöfjorden, vester om Hisingen; Marstrandsfjorden; 
Hake- och Hafstenssundsfjordarne, emellan Inland och öarna 
Tjörn och Orust, utgörande tillsammans segelleden till Uddevalla, 
med en sammanhängande längd af mer än 30 minuter; Gullmars-
fjorden med sina förlängningar, Saltkälle- och Ferieffjordarne, 
emellan Bokenäs och Stångenäs, omkring 16 minuter i längd; 
Abyfjorden, något kortare, emellan Stångenäs och Sotenäs; Sote
fjorden med Bottnafjorden och V'åderöj'jorden, utefter Qville 
härad; Kosterfjorden, emellan Kosteröarna och fastlandet; Dyne
kilen, norr om Strömstad; Såckefjorden, emellan norska Hval-
öarna och Vette härad, samt Svinesunds- och Idefjordarne, hvilka 
senare utgöra gräns mot Norge. Af större och mindre vatten
drag och insjöar märkas: Göta elf, som genomskär en del af 
Inlands och Göteborgs fögderier och som, 2 mil ofvanför utloppet, 
vid Kungelf bildar två, ön Hisingen omgifvande, grenar, af hvilka 
den ene utlöper vid Ny Elfsborg i Rifö- och den andre, kallad 
Nordre elf, i Elfve-fjorden ; Mölndalsström och Säfveån, som med 
upprinnelse från Elfsborgs län leda sig, den förre öfver Mölndal, 
der den bildar ett större fall, genom Göteborgs stad, och den 
senare genom Partille socken, samt begge utfalla i Göta elf; 
Uddevalla- eller Bäfoeån kallas vid länsgränsen Risån, har sin. 
upprinnelse inom Forshälla socken, afleder Örsjöns vatten och 
utfaller vid Uddevalla; Örekilselfven, som, kommande från Dals
land, genomlöper Sörbygdens och Tunge härad i Sunnervikens 
fögderi och nedanom Qvistrum utfaller i Saltkällefjorden; Vette-
landa- eller Kållekindsån, som upprinner ur en mängd små sjöar 
och mossar på Löfverås- och Tormåserödsfjellen nära norska 
gränsen vid Idefjorden samt har sitt utlopp genom Strömsvattnet 

vid Strömstad; Kymeelf, som gifver utlopp åt de på Dalslands
gränsen belägna Kornsjöarne och, efter en sänkning af omkring 
140 fot på en mil, utfaller i Bullaresjön; äfvensom följande in
sjöar, nemligen: Landvetter sjön, Rådasjön, Stensjön och .Delsjön, 
alla i Göteborgs fögderi; St07'a Hållungen i Inlands fögderi; 
Grindsbys, Kollungeröds och Bods sjöar i Orusts och Tjörns 
fögderi; Kärnsjön i Sunnervikens fögderi samt Norra och Södra 
Bullaresjöarne i Norrvikens fögderi. 

Kärr och mossar finnas inom länet temligen talrikt. 
I afseende å jordmån förekomma väsentliga skiljaktigheter, 

äfven inom h varje fögderi. På sätt i föregående femårsberättelser 
meddelats, kan man dock anse lera och lermylla utgöra de rå
dande jordarterna. Undantag göra förnämligast, i Göteborgs 
fögderi, Landvetters samt en del af Härryda och Råda socknar, 
der jordmånen består mest af sand och klapper samt hvad man 
kallar ör; i Inlands fögderi, delar af Solberga, Romelanda, Vester-
landa, Ucklums och Hjertums socknar samt Fräkne härad, der 
de intill bergsträckorna belägna hemmanen i allmänhet hafva en 
svag, sandblandad jord; i Orusts och Tjörns fögderi, spridda ställen, 
hvarest förekomma sandblandad fimjord och bränntorf; i Sunner
vikens fögderi, mindre delar af Lane och Tunge härad, der sand 
och fimjord förekomma, samt Sörbygdens härad, beläget till en 
del 200 fot öfver hafvet och med ett i allmänhet hårdare klimat 
än de närmare saltsjön belägne delar af länet, och hvarest jord
månen mera allmänt är svagare, af sandig och fjellaktig be
skaffenhet; samt i Norrvikens fögderi, Bullarens härad och den 
del af Vette och Tanums härad, som gränsar derintill, hvarest 
jordmånen allmänligast består af sand-, fjell- och myrjord. 

I allmänhet har det visat sig, att jorden närmast intill 
hafskusterna har starkare alstringskraft, och att den åkerjord, 
som från äldre tider varit upptagen, innehåller god lera med 
svartmylla till matjord och grundlager af mergel. Ganska all
mänt och ända till en mil från hafskusten och deröfver samt 
på till och med 500 fots höjd öfver hafsytan förekomma större 
och mindre bäddar af fossila snack- och musselskal, delvis till
hörande ännu i hafvet förekommande blötdjursarter. Dessa i 
geologiskt afseende märkvärdiga snäckbankar hafva en ganska 
stor ekonomisk betydelse genom deras användbarhet såsom göd
ningsämne, hvartill också ortens jordbrukare mer och mer be
gagna dem. 

Den i förra femårsberättelser anmärkta oregelbundenheten 
i afseende dera, att 8 mantal i Skårdalen och Norra Surte, 
hvilka efter jordeboken tillhöra Rödbo socken i Göteborgs fögderi, 
i kyrkoärenden tillhöra Nödinge socken i Elfsborgs län, fortfar 
ännu. Genom nådigt bref den 4 juli 1884 har Eders Kungl. 
Maj:t förordnat, att hemmanet Långeberg N:o 1 Backegård skulle 
från 1885 års början, så väl i kyrkligt och kommunalt hän
seende som i jordeboken, öfverföras från Fässbergs till Frölunda 
socken, dock att nuvarande presterskap och kyrkobetjening i Fäss
bergs församling skola under sin tjenstetid bibehållas vid dem 
tillkommande löneförmåner af nämnda hemman; och i nådigt 
bref den 13 februari 1885 har Eders Kungl. Maj:t förordnat, 
att de i jordeboken för Norrvikens fögderi inom Tanums socken 
upptagna lägenheterna N:o 1 Norra Väderöarna och N:o 2 Södra 
Väderöarna skola vid 1886 års ingång i jordeboken öfverföras 
till Qville socken samt i följd häraf förläggas från Tanums 
härad och tingslag och samma härads länsmansdistrikt till Qville 
härad och tingslag och detta härads länsmansdistrikt. Dessutom 
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Tab. Litt. A. Uppgift å antalet förvarade fångar uti Göteborgs och Bohus låns cellfängelse under åren 1881—1885. 

har Eders Kungl. Maj:t i nådigt bref den 17 april 1885 be
stämt, att Frölunda socken i Askims härad skall benämnas 

Vestra Frölunda socken och Ryr (norra) i Lane härad benäiuuas 
Lane-Ryr. 

2:o. Häri inga ej qvarvarande frän furegående Sr, utan endast under aret nykomne 

1885 l i n " " 1CkC ' a " l R l e t i n , ) e r ä k n " , l c »'«"sportfângar», hvilka utgjort: Sr 1881: 2«4 st.; är 1882: 3:58 st.: är 1883: 330 st.; år 1884: 279 st. och Sr 

4:o. Uti ofvanstaende antal för försvarslöshet, lösdrifveri, kringstrykande och dylikt häktade personer ingå ej s&dane fångar, som, införpassade för brott eller andra 
förseelser, efter Mistandet straff eller af annan orsak blifvit såsom försvarslöse eller för lösdrifveri behandlade. 

0:o. Antalet qvarvarande vid 1885 års slut utgjorde 79 st. 

Anmärkningar, 

l:o. Af ofvaustâende antal, 10,690 stycken, hafva genom födelsen tillhört: 
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2. I n v å n a r e . 

Tab. Litt. B. Uppgift å antal fångar jernte deras brott, som uti kronohäktet i Uddevalla varit förvarade 
under åren 1881—1885. 

gående femårsperioden ökades folkmängden med 17,104 personer, 
eller 7 procent. 

Den skilnad, som fortfarande råder emellan antalet kyrko-
skrifne och mantalsskrifne invånare, är som vanligt störst i 
Göteborg, hvilken omständighet närmare beröres här nedan under 
redogörelsen för staden. 

Rörande det sedliga tillståndet inom länet äro i föregående 
fe m årsberättelser framhållna de omständigheter, som vid genom
gående af brottmålsstatistiken lätt kunna ingifva en ofördelaktig 
tanke om länets befolkning i allmänhet, men detta måste, såsom 
förut anmärkts, uteslutande tillskrifvas de för Göteborgs stad 
rådande egendomliga förhållandena. För länets invånare i all
mänhet ställer sig det sedliga tillståndet vida gynsammare. De 
allvarliga bemödanden, som utskänkningsbolagen i Göteborg och 
Uddevalla gjort för att stäfja bränvinsförbrukningen, hafva visat 
sina välgörande verkningar, ehuru hvad nykterheten i allmänhet 
vidkommer, det ymniga förtärandet af maltdrycker, som på senare 
åren trädt i bränvinets ställe, i hög grad motarbetat dessa verk
ningar. Emellertid arbeta, hufvudsakligen i Göteborg, starka 
krafter i nykterhetens intresse, och allt större blir det antal per
soner, som värfvas för nykterhetens sak. 

Angående de i länets cellfängelse och kronohäkten under 
perioden förvarade fångar redogöres i tabellerna Liit. A, B och C. 

Länets folkmängd den 31 december 1885 utgjorde enligt 
presterskapets uppgifter, såsom tabell N:o 1 utvisar, tillsam
mans 281,001 personer, hvaraf 177,952 tillhörde landsbygden och 
103,049 städerna. Då nu länet uppgifves utgöra 42-93 qvadrat-
niil (fastland och öar), komma således på hvarje qvadratmil 
6,546 invånare. Mellan de särskilda fögderien fördelade sig landt-
befolkningen på följande sätt: 

Vid 1880 års slut utgjorde den kyrkoskrifna befolkningen i 
länet tillsammans 261,114 personer, af hvilka 173,046 tillhörde 
landsbygden och 88,068 städerna. Folkmängden har således 
under senaste fem åren ökats med 19,887 personer, eller 7-6 pro
cent, hvaraf å landsbygden 4,906 personer, eller 2'8 procent, och 
i städerna 14,981 personer, eller 17 procent. Under den före-
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3 . N ä r i n g a r . 

Tab. Litt. C Uppgift å antalet fångar, som förvarats i Svanesunds kronohäkte under åren 1881—1885. 

Jordbruket, länets hufvudnäring, är fortfarande stadt i för-
kofran. Odlingen af foderväxter, i synnerhet af klöfver, tilltager. 
Den till växtodling använda egovidden är dock ännu för stor, 
och den till odling af foderväxter afsedda för ringa. Hafre är 
hufvudsädet, men odlingen af vintersäd tilltager, ehuru i mindre 
grad, än önskligt vore. 

Jordens brukningssätt är detsamma, som i senaste femårs
berättelsen är anfördt. Mestadels är trädning i bruk; under-
dikning tilltager, men är stundom ofullständig och endast partiel. 
Införandet af ordnadt vexelbruk tilltager; men oftast förekommer 
sa kalladt oregelbundet vexelbruk. Bigödningsämnen, i synnerhet 
superfosfater, användas fortfarande, ehuru icke på långt när all
mänt. Genom åtgärder af hushållningssällskapet äro kontroller 
öfver i handeln förekommande foder- och gödningsämnen samt 
frön anordnade. Bruket af förbättrade jordbruksredskap ökas. 
Hushållningssällskapet har fortfarande anstalt länsagronom. Re-
qvisitionerna å hans biträde ökas alltmera och hafva uppgått 
till 50 à 60 om året. 

Med ledning af de från hushållningssällskapet till Kungl. 
Statistiska Centralbyrån afgifna uppgifter hafva följande tabeller 
blifvit uppgjorda: tabell Litt. D om utsade och skörd; tabell 
JAtt. E om egovidd och dess användande till särskilda odlings-
föremål; samt tabell Litt. F öfver underhållna kreatur. 

Under åren 1881—1885 liar ladugårdsskötseln företett ett 
märkbart framåtskridande, om än mycket, kanske det mesta, 
härvid ännu återstår att önska. Genom utstationering af hingstar, 
genom utleinnande af under fem år räntefria lån till inköp af 
ädla stammar utaf nötboskap samt genom prisbelöningar har 
hushållningssällskapet vidtagit omfattande åtgärder för förbättring 
af husdjursafveln. Under ifrågavarande femårsperiod har hus
hållningssällskapet för förbättring af kreatursafveln utgifvit det 
betydliga beloppet af 100,000 kronor. 

Hushållningssällskapets ihärdiga bemödanden för åstadkom
mande af distriktmejerier hafva omsider blifvit krönta med 
framgång, och antalet af sådana mejerier är i ständigt stigande. 
Vid 1885 års slut var antalet af sådana genom hushållnings
sällskapets åtgärder åstadkomna mejerier 8. Tillfälle till under
visning i mejerihandtering är fortfarande beredt vid länets landt-
bruksskola och vid mejeriet på Ödsmål. Under åren 1881—1885 
hafva 37 lärjungar, efter fullständigt genomgången kurs, utgått 
från dessa skolor. 

För trädgårdsskötselns befrämjande har hushållningssällskapet 
fortfarande verkat som hittills; och har länsträdgårdsmästaren 
årligen lemnat råd och upplysning i medeltal åt 80 jordbrukare. 
Ärligen har i Lysekil, under länsträdgårdsmästarens ledning, 
varit anordnad en kurs för undervisning i trädgårdsskötsel, 

Någon egendomlighet i klädedrägter och folknöjen förefinnes 
icke inom länet. 

Enligt förra femårsberättelsen funnos skarpskytteföreningar 
i städerna Göteborg, Uddevalla och Strömstad, å ön Orust och 
i Torsby socken. Dessa hafva numera upphört. I stället för 
skarpskytteföreningen i Göteborg, som upplöstes vid slutet af år 
1882, då ännu omkring 400 man qvarstodo antecknade såsom 
medlemmar, bildades strax derefter ett skyttegille, dervid af den 
upplösta kårens medel, 1,250 kronor, bildades en fond, deponerad 
i riksbanken, hvilken fonds afkastning af skyttegillet användes 
till belöningar för skjutskicklighet. Fonden benämnes »Göteborgs 
Frivilliga Skarpskyttekårs minne». Uddevalla förening ombil-
dades till skyttegille, för hvilket Eders Kungl. Maj:t faststält 
stadgar, och i stället för föreningen ä Orust bildades är 1884 fyra 

särskilda skyttegillen, benämnda Vikingen, Orusts norra, Orusts 
vestra härads och Morlanda sockens, hvilkas aktiva medlemmar 
år 1885 utgjorde tillhopa 793. 

Rörande beväringsmanskapets styrka och antalet approberade 
beväringspligtige hänvisas till tabell N:o 1. Af de bevärings-
skyldige kasserades: 
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Tab. Litt. D. Utsäde och skörd. 

Tab. Litt. E. Egovidd och dess användande till särskilda odlingsföremål. 

Tab. Litt. F. Underhållna kreatur. 

företrädesvis åt folkskolelärare, i hvilka kurser 25 lärjungar 
deltagit. 

Vid länets landtbruksskola hafva under åren 1881—1885 
53 lärjungar genomgått fullständig lärokurs. Vid skolegendomen 
hafva omfattande arbeten med underdikning, jordförbättringar, 
skogsodling m. m. utförts. 

Hågen för vårdandet af skog och för skogsodling tilltager 
allt märkbarare, hvartill otvifvelaktigt hushållningssällskapets 
verksamhet på detta område är den förnämsta orsaken. Vid 
slutet af år 1885 disponerade hushållningssällskapet följande 
skogsparker: 

a) inköpt skogsmark 7,627 tunnland 

b) arrenderad d:o 1,249 » 

c) pä 20 Sr Tör skogsodling upplåten mark... 2,786 » 

Summa 11,662 tunnland 

Fortfarande lemnar hushållningssällskapet kostnadsfritt skogs
frön och plantor samt biträde af skogsplantör åt jordbrukare. 
Antalet reqvisitioner häraf hafva alltmera ökats, och utgjorde 
år 1885 åtgången af frön 12,987 skålpund och af plantor om
kring två millioner. Reqvirenternes antal har årligen uppgått 
till omkring 500, och hushållningssällskapet har under åren 
1881—1885 för skogsskötselns befrämjande haft en utgift af 
omkring 150,000 kronor. 

Ett vigtigt surrogat for ved förefinnes å de flesta ställen 
inom länet i torfmossarne, hvilka allt mer och mer anlitas. 

Jagten i länet är icke af betydenhet. Genom nådiga kun
görelserna den 12 maj 1882, den 31 december 1883, den 30 
december 1884 och den 18 december 1885 är stadgadt, att all 
jagt efter elg och rådjur inom länet skulle vara förbjuden till 
den 1 september 1885; att vid kusterna af länet fridlysnings-
tiden för ejder skulle under fem år, räknadt från och med år 
1884, taga sin början den 1 februari och utgå med den 31 
augusti hvarje år; att all jagt efter elg och rådjur inom länet 
skulle vara förbjuden under fem år från och med 1885 till och' 
med 1889; och att all jagt efter ejder skulle vara förbjuden under 
åren 1886-1890. 

Inom länet finnas två afdelningar af Svenska Jägareför
bundet, den ena i Uddevalla och den andra i Göteborg, hvilka 
hvar i sin mån verka för en förbättrad jagtvård. 

Bland ro/djur förekommer inom länet talrikast räfven, som 
dödas både med jagt och, till följd af dess tillväxt i antal på 
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senare tid, äfven medelst strychnin. Af hushållningssällskapet 
äro utbetalade premier för dödande af räf med 3 kronor för 
h varje djur. Lodjur hafva stundom visat sig i trakten af Jon-
sered och äfven på andra platser, samt blifvit skjutna. Dufhök 
och berguf finnas ganska allmänt och föröfva mycken skada på 
det naturliga villebrådet å de kala fjellen och på åkerfälten. 
Elgen förökar sig alltmera i Bohus län. Rådjur börja äfven 
förekomma alltmera inom södra delen af länet. Tjäder finnes i 
skogarne inom länets norra delar. Orren är temligen talrik, i 
synnerhet i trakten norr om Uddevalla. Rapphöns förekomma 
ganska talrikt, företrädesvis i trakten utmed hafskusten. På 
hare är i allmänhet god tillgång. Gräsand,, ehuru ännu temligen 
allmän, synes dock blifva alltmindre talrik för hvarje år, likaså 
dubbel beckasin. 

Genom föreningen »Biskötselns vänner», som åtnjutit och 
ännu har understöd af hushållningssällskapet, har undervisning i 
biskötsel meddelats, dels vid nämnda förenings skola och dels 
genom kringresande undervisare. 

Handaslöjder idkas icke utöfver husbehof annorstädes än i 
södra delen af länet, der i Landvetters och Härryda socknar 
sedan gammalt laggkärl tillverkas till afsalu. I och med den i 
dessa socknar fortgående skogsafverkningen minskas dock denna 
tillverkning alltmer. 

Utom länsveterinären voro vid 1885 års slut anstälde 6 di
striktsveterinärer, aflönade af hushållningssällskapet. 

Under de fem år, denna berättelse omfattar, hafva 19 män 
åtnjutit undervisning vid hofbeslagsskolan i Alnarp och 5 vid 
hästskötareskolan å Klämestorp, allt på hushållningssällskapets 
bekostnad. 

För folkskolelärares utbildande till att meddela undervisning 
i slöjd är tillfälle beredt, genom medel från hushållningssäll
skapet, såväl vid Nääs' slöjdlärareseminarium, som vid Udde
valla slöjdskola, hvilken sistnämnda skola har årligt anslag af 
nämnda sällskap. De omfattande åtgärder, som länets landsting 
och hushållningssällskap under en lång följd af år vidtagit för 
undervisning i handaslöjder och i ritning, hafva verkat derhän, 
att vid 1885 års slut funnos 34 slöjdskolor för gossar och 214 
slöjdskolor för flickor, hvarjemte ritundervisning meddelades i 
110 folkskolor. 

Liksom under förra femårsperioden hafva 20 stationer inom 
länet varit anordnade för observationer af nederbörd m. m. 

Skepps- och båtbyggeri utöfvas flerstädes inom länet. Utom 
den verksamhet, som i detta afseende utvecklats vid varfven i 
Göteborg och Uddevalla, må nämnas, att vid mindre varf inom 
Myckleby, Torps, Röra, Morlanda och Ståla socknar inom Orusts 
och Tjörns fögderi under ar 1885 blifvit bygda 1 skonertskepp, 
1 storsjöfiskebåt, 2 jakter och 4 fiskebåtar, om tillsammans 334 
registerton. Pa Torskogs varf i Inlands fögderi äro under pe
rioden bygda 14 ångbåtar, dels af jern och dels af trä, repre
senterande tillhopa 2,261 ton. Inom Norrvikens fögderi hafva 
blifvit bygda 19 fartyg, om tillhopa 220-oe ton. Piskarena för
färdiga dessutom sjelfve eller med sina grannars tillhjelp sina 
farkoster. Vid Cederslunds och Bassholmens båtbyggerier har 
ingen batbyggnad under perioden egt rum. 

Någon bruksrörelse i egentlig mening finnes icke inom länet. 
En rörelse, som under femårsperioden betydligt utvecklat sig, 

är stenlmggeriet, hufvudsakligen inom Sunnervikens och Norr
vikens fögderier. De betydligaste bland dem inom Sunnerviken 

äro Nielsen & K:nis vid Lahällan och V. Mollens vid Hjelmedal 
i Brastads socken, samme Mollens vid Valbodalen i Lyse socken, 
Kessel & K:nis och Magnus Radhes vid Lysekils köping, K. A. 
Kullgrens enkas på Malmön och f. d. J. H. Wolffs å Hunnebo-
strand. Prisen hafva under de två sista åren fallit något, men 
arbetslönerna äro ungefär desamma som förut. Tillverkningen 
säljes hufvudsakligen på Tyskland och Danmark. Ät de hem-
mansegare, som hafva berg, lemnar denna rörelse god intägt, dels 
genom utarrenderandet eller försäljandet af dessa och dels genom 
förrättandet af körslor till lastageplatserna af den huggna stenen. 
Inom Norrviken hafva stenhuggerierna å Kroken och Björneröd i 
Skede, Boråsgården, Vestgarden, Stora Ytten och Ostby i Näsinge 
samt Häl le och Åberg i Lommeland under hela perioden fort
gått, samt ytterligare tillkommit sådant å Tjernebo i Tjärnö soc
ken, vid hvilka stenhuggerier varit sysselsatta omkring 200 à 
250 man dagligen. Hufvudsakligen tillverkas å dessa stenhug
gerier mindre gatsten, men äfven så kallad kant- eller trottoar
sten, som till största delen utskeppats till England och Tyskland. 
För år 1885 har ej någon siffra kunnat erhållas, men 1884 med
delades från tullkammaren i Strömstad, att värdet å det skeppade 
varit 132,517 kronor för den arbetade och 4,500 för den icke 
arbetade stenen, hvilka siffror med visshet äro snarare för låga 
än för höga, och tillverkningarne stiga år efter år. 

Beträffande hafsfisket meddelas i tabell Litt. G uppgift för 
år 1885 om antalet och värdet af fiskeribefolkningen tillhöriga 
farkoster och fiskredskap. 

Storjisket bedrifves med backor under våren och sommaren å 
bankarne utanför norska kusten samt delvis i Skagerack och 
Kattegat närmare Jutland. Under hösten och vintern fiskas lika
ledes med backor i hafsbandet omkring 1 à 2 mil från svenska 
kusten — det så kallade vinterfisket. Dessutom äro makrill-
och sillfiskena af särskild betydelse. Vid det bohuslänska hafs
fisket utgöres fångsten af långa, torsk, kolja, hvitling och flun
dror under hela året; rockor och sej under sommarmånaderna; 
makrill, horngädda, lyrtorsk och komul från maj till och med 
oktober; sill och skarpsill, som vanligen fångas från november 
till och med februari, men äfven tidigare och senare, hvarjemte 
hummer- och ostronfiske bedrifves på de för dessa fisken tillåtna 
tider. 

Beträffande de vigtigare fiskena, särskildt under åren 1881 
—1885, märkes: 

l:o. Storsjöfisket. En del af de bohuslänska fiskefartygen 
hafva förut deltagit i det under februari och mars månader på
gående torskfisket utanför Aalesund. Detta s. k. skrejdfiske är 
numera öfvergifvet. Det försöktes ännu åren 1881—1883, men 
misslyckades, dels på grund af väderleksförhållanden och låg be
talning för fisken, dels och hufvudsakligen emedan våra fiskare 
numera fördröjas af sillfisket hemma och derföre komma sent till 
fiskeplatsen. 

Äfven Storeggens sommarfiske, som för 25 år sedan börjades 
af Svenskarne, och som länge varit ganska lönande, har gått till
baka och sedan 1884 ej idkats. Orsaken, hvarföre denna bank 
öfvergifvits, är det låga pris, fisken under de senare åren be
tingat, jemte det, att en mängd norske bankfiskare numera ligga, 
der Svenskarne förut varit ensamme. 

Fiskena på Jäderens ref och Jutska refvet samt i Kattegat 
hafva deremot förblifvit vid det gamla och vid periodens slut till 
och med drifvits af ett tjugutal fler fartyg än vid dess början. 
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Tab. Litt. G. Uppgift å de vid Göteborgs och Bohus läns hafsfiske under år 1885 begagnade farkoster och redskap samt dessas värden. 

Förhoppningen pä rik vinst af sillfisket minskade för någon 
tid hågen för det dyra och hårda bankfisket. Många bankskutor 
såldes att användas såsom fraktbåtar, och sillvadar köptes i 
stället; men sedan det visat sig, att detta vadfiske icke är så 
lönande, som man förestälde sig, tyckes intresset för bankfisket 
återkomma, ehuru det ej går så lätt att anskaffa nya skutor, 
sedan betydliga belopp nedlagts i sillvadarne. 

Ar 1881 utsändes på hushållningssällskapets bekostnad 4 
unge fiskare frän Södra Grundsund till Grimsby för att lära det 
engelska banktisket, på det att detta sedan måtte blifva här i 
landet kändt och infördt. Desse återvände, efter genomgången 
kurs i engelskt fiske och fiskhandtering, dels 1882 och dels 1883. 
Då det icke lyckades att bilda rederi at dem, lät baron Oskar 

Dickson 1884 inköpa och utrusta ett engelskt fiskefartyg, som 
lemnades till fiskare från Grundsund till ett hälft års afgiftsfritt 
begagnande under ledning af en af de i Grimsby undervisade 
fiskare. Sedermera har man sökt åvägabringa båtlag för inköp 
af ett engelskt bankfartyg, då de gamla svenska icke motsvara 
tidens fordringar, men fiskeriidkarnes små omständigheter göra 
detta icke just lättare än förut. Försök har äfven gjorts till 
teckning för byggande af en bankfiskeångare. 

Flundrehsket i vestra Kattegat inbringade ännu år 1881 
omkring 40,000 kronor, men har sedan dess dels misslyckats på 
grund af ogynsam väderlek 1882, dels alltmera tillbakasatts, 
emedan man vill undvika kollision med danske fiskare. 



Makrillfiske. Vinterfiske. Sillfiske. Göteborgs och Bohus län. 9 

Sejfisket, som 1881 och 1882 uppskattades till 100,000 kro
nor för hvartdera aret, aftog under åren 1883—1885 så, att det 
för sistnämnda året uppskattades till endast 18,000 kronor. 

2:o. Makrillfisket. Detta fiske har drifvits med kraft, haft 
god afsättning och vinst. Garnfisket, dels med sättgarn och dels 
med drifgarn, har vunnit stor utbredning. Engelska makrillgarn 
hafva införts. De äro djupare än de svenska, och derför mera 
gifvande, i synnerhet under början af fisket. Modeller till engelsk 
garmvinch och iskrossare inköptes 1883 på hushållningssällskapets 
bekostnad. Vadfisket är deremot i tillbakagående. 

3:o. Vinterfisket. Med undantag af år 1881, har detta fiske 
under perioden gynnats af isfritt vatten. Sillens tillstötande har 
både ökat tillgången på torsk och andra fiskar och lemnat färskt 
och billigt sillagn. Exporten till utlandet och afsättningen på 
jernvägarne inåt vårt eget land hafva ökats betydligt. Oaktadt 
de tryckta pris, som orsakats af sillfisket och andra omständig
heter, har derför detta fiske varit ganska lönande, och det hade 
kunnat vara långt mera gifvande, om ej sillfisket dragit folket 
från detsamma. 

4:o. Sillfisket. Under hela femårsperioden har vintersill
fiske förekommit, och det lider numera intet tvifvel, att det till
stötande af större massor storsill, som tog sin början vintern 
1877-—1878, tillhör en så kallad sillperiod, liknande dem, som i 
äldre tider förekommit och af hvilka den senaste upphörde 1808. 
Under vintern 1883—1884 var visserligen fisket icke så ymnigt, 
enär då endast inom ett fiskeridistrikt, det nionde, egentligt in
steg från hafvet egde rum, men sillen uteblef dock icke. 

Sillen har liksom under föregående åren varit af blandad 
och vexlande beskaffenhet, i det hela taget bättre 1881 och vid 
femårsperiodens slut, sämre under de mellanliggande åren. 

Intill år 1881 bedrefs sillfisket så godt som uteslutande me
delst s. k. land- eller stängevadar, ett af ålder i Bohuslän bru-
kadt redskap, i hvars handterande fiskaren eger synnerlig skick
lighet. Med detta redskap kan en stor mängd sill tagas på en 
gång, men det kan nyttjas endast på sådana platser vid land, 
der stranden och sjöbottnen äro derför lämpliga. Den sill, som 
fångas med dessa vadar, är i allmänhet mycket blandad, och att 
sortera massorna är för fiskaren af flere skäl omöjligt. Det har 
af för fisket intresserade stundom framhållits, att vadarne borde 
göras så pass grofmaskiga, att den mindre sillen ginge igenom, 
hvilket skulle innebära en återgång till fiskeristadgans 22 § 1 mom. 
före dess enligt kung], brefvet den 1 februari 1878 förändrade 
tillämpning för Bohuslän; men detta är, enligt fiskeritillsynings-
mannens utsago, icke möjligt att i det praktiska utföra. Det 
inträffar nemligen också, att en myckenhet sill fastnar i maskorna, 
vaden blir deraf ofantligt tung och ohandterlig, och den sjunker. 
Sedan den bergats, ifall detta ens lyckas för ström och sjö, kan 
den ej befrias från den fastnade sillen utan ett alltför tidsödande 
och svårt arbete. Vadarne måste således göras temligen fin-
maskiga. Derigenom blir varan blandad, och sådan vara be
talas lågt. 

På grund af dessa med landvadfisket förbundna olägenheter 
har det varit af vigt att finna och i Bohuslän införa äfven annan 
fångstredskap för sill. 

Sålunda började 1880 och 1881 drifgarn att införas, dels af 
enskilde, dels på statens bekostnad, efter det att hushållnings
sällskapet 1879 låtit anställa försök. Detta fiskesätt har allt-
sedandess årligen förekommit, men ej vunnit någon större an-
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vändning, emedan sillen stött till land i så stora massor, att ej 
ens dessa kunnat konsumeras, och fisket i öppna sjön med den 
derför behöfliga särskilda utrustningen af större båtar ej under 
sådana omständigheter kunnat betala sig. 

Ar 1882 infördes snörpevadarno. Med goda sillpris gjorde 
de, att börja med, öfverraskande goda fångster, och de hafva 
framför landvadarne den fördelen, att kunna nyttjas på öppet 
vatten, således oberoende af strandens och bottnens beskaffenhet, 
men sillen kan icke med dem hållas innestängd, utan måste 
genast upptagas, antingen tillfälle till afsättning finnes eller icke, 
och af samma skäl, som nämndes för landvadarne, måste do 
göras finmaskiga och lemna således blandad vara, ehuru denna, 
såsom fångad längre från land, är i allmänhet mindre bemängd 
med smärre sill än den, som landvadarne upptaga. Ar 1885 
funnos inom länet 38 snörpvadar och 256 landvadar. I det hela 
taget har icke det förra vadslaget visat sig mera lönande än det 
senare, och snörpvadar användas till och med ibland för att så
som landvadar stänga sillen med. I längden äro de dock dertill 
för klena och slitas för mycket af att så användas. 

Från år 1883 har garnfiske med fasta garn, så kallade sätt
garn, utvecklat sig snabbt och visat sig ändamålsenligt. Denna 
redskap är jemförelsevis billig, lättskött och fordrar ej så stora 
manskapslag, och den kan användas både vid land och ute på 
vattnet. Särskildt för ändamålet bygda båtar fordras icke, utan 
kunna hvarjehanda båtar af tillgängliga slag användas. Sedan 
de fiskande blifvit förtrogna med garnfisket, användes ibland 
samma redskap såsom drifgarn i början af fisketiden och nära 
land. Den garnfängade sillen är i allmänhet af god beskaffenhet 
och betalas väl, så att garnfiskarens inkomst vida öfverträffar 
vadfiskarens. Garnfisket är också vilkoret för de bättre salte
riernas bestånd. 

Mellan vad- och garnfiskare yppar sig stundom oenighet. 
Garnfiskare vilja gerna sätta sina garn på sådana ställen, der 
de förut varit vane att idka landvadfiske, och vadfiskare hafva 
då förmenat sig hafva rätt att tvinga garnegarne att upptaga 
garnen. Emedan vadlaget alltid är manstarkast, har det lätt 
att genomdrifva sin vilja. A andra sidan anse garnfiskare, i 
medvetande af att den sill, de fånga, är en bättre vara, som 
betingar högre pris, att deras fiske bör hafva försteget. Eders 
Kungl. Maj:ts den 30 december 1884 i nåder meddelade bestäm
melse, att det ena redskapet icke får hindra det andra, har till-
lämpats så, att garnfiskare tillhållits sätta sina garn tillräckligt 
långt från af gammalt erkända vadbogar, för att både garn- och 
vadfiskares näring må kunna obehindradt fortgå. Landvadarne 
kunna brukas endast på sådana platser vid land, der bottnen är 
sådan, att vaden kan dragas fram, och folket finner plats på 
stranden att arbeta på, under det att garnen hafva andra be
tingelser för användning. Vid tvist emellan snörpvad- och garn
fiskare deremot har den förstkommande tillerkänts rätt till den 
plats, han för sitt fiske för tillfället utvalt. 

På kusten stationerade kanonbåtar hafva biträdt med dels 
ordningens uppehållande på sillfångstplatserna, dels bogsering af 
fiskbåtar, som till följd af motvind, stiltje eller ishinder varit 
deraf i behof. 

Afsättningsförhållandena hafva ej på långt när motsvarat 
tillgången på sill. Dock hafva dessa för hvarje år främjats 
genom jernvägsfrakternas nedsättning (1884 och 1885), telefonens 
inrättande i skärgården (1885), frihet för utländingar att handla 

Bohus län. "Z 
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Tab. Litt. H. Göteborgs och Bohus läns hafsfiske åren 1881—1885. 

med färsk sill (1885), anställande på statens bekostnad af en 
fiskhandelsagent i London (1885) och den 1885 införda använd
ningen af borsyra såsom konserveringsmedel. 

Intill 1882 bedrefs saltningen på norskt sätt, men sagda ar 
infördes äfven den skotska metoden med godt resultat. Med bi
drag från hushållningssällskapet införskrefs arbetsfolk från Skot-
land; detta fördelades på flere platser, och sålunda spreds inom 
kort tid kännedom om den skotska beredningsmetoden. Sam
tidigt uppsattes i Uddevalla en fabrik för maskin-tillverkning af 
tunnor. 

Samma år uppfördes vid Källeviken af ett Uddevalla-bolag 
efter amerikanskt mönster en fabrik för tillverkning af silltran 
och guano, och den förut befintliga fabriken för enahanda ända
mål å Grötön vid Lysekil utvidgades. Den förra af dessa fa
briker drifver fortfarande en omfattande tillverkning, den senare 
ödelades till stor del af brand år 1883. 

5:o. Skarpsilljisket. Detta fiske har gått tillbaka. Det är 
tydligt, att den stora sillen undanträngt skarpsillen. Ansjovis
fabrikerna få numera hemta större delen af råvarorna i Norge, 
der sillen kryddas i tunnor antingen af Norrmän eller ock af 
svenske arbetare, som fabrikanterne livar för sig ditsända. Den 
omlägges sedan hemma i bleckkärl. Ansjovisberedningen är ännu 
en ganska ansenlig industri, men allmänhetens smak för varan 
tyckes hafva gått något tillbaka. Sedan 1884 tillslutas bleck
askarne hermetiskt medelst maskin utan lödning. 

6:o. Hummer- och ostronfskena. Det förra af dessa fisken 
tyckes taga upp sig igen småningom, hvartill tillämpning af 
kungl. kungörelsen den 10 december 1880 väl får anses hafva 
bidragit. Ostronfisket är klent, emedan tillgängen fortfarande är 
ringa. 

7:o. Skärgårdsfisket. Afsättningen af isad och lefvande fisk 
har ökats. 

Beträffande frågan, huruvida de särskilda fiskslagen under 
de senare åren till- eller aftagit, torde, med undantag för hummer 
och ostron, endast sådana förändringar, som bero af väderleks
förhållanden kunna spåras. Uppmärksamhet på vårt fiske och 
förbindelser med andra länders framstående fiskeriidkare hafva 
vunnits genom deltagande i internationela fiskeri-utställningarve 
i Edinburgh 1882 och London 1883. Tili bestridande af kost
naderna för den förra utställningen bidrog hushållningssällskapet 
med 2,700 kronor. Jemväl till den senare anslog sällskapet 
medel, men beloppet, som uppförts under utgiftstiteln »fiskeri
näringen», kan här icke specificeras. Sammanlagda beloppet, 
som hushållningssällskapet under åren 1881—1885 utgifvit till 
befrämjande af fiskerinäringen, uppgår till 49,931 kronor 78 öre, 
utom anslaget till utställningen i Edinburgh. 

I Lysekil hölls fiskerimöte med utställning 1883. 
Tillsynen vid länets hafsfisken har liksom förut utöfvats af 

en af Eders Kungl. Maj:ts Befällningshafvande förordnad till-
syningsman, dervid biträdd af 12 uppsyningsmän och en del extra 
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4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 

Tab. Litt. I. Försäljningsvärdet (i första hand) af Göteborgs och Bohus läns hafsfiske under femårsperioden 1881—1885. 

Särskild, enligt formulär upprättad tabell N:o 2? redo
görande för allmänna vägar och skjutsning, bifogas och åberopas. 
Den kan dock icke anses till alla delar fullt tillförlitlig, enär 
vägarne icke på långliga tider blifvit uppmätta, och osäkerhet 
råder, om livad som rätteligen bör förstås med landsväg, häradsväg 
eller sockenväg. I allmänhet äro landsvägarne lättkörda och 
godt underhållna, men härads- och sockenvägarne ofta krokiga 
och besvärade af svåra backar. Sönderslagen sten användes mer 
och mer på de ställen, der passande grus till väglagning saknas. 

Bland under perioden utförda vägförbättringar märkas föl
jande: 

l:o) På häradets bekostnad har ar 1883 vägen vid Stenungs-
sund ner till bryggan, 1,800 fot, blifvit omlagd för en kostnad 
af 4,847 kronor 46 öre. 

2:o) Början har blifvit gjord till omläggning af vägen från 
Qvistrum till gränsen mellan Håby och Tose socknar samt vägen 
från Krokstads kyrka till Medbön och vidare till Djupebäck i 
gränsen mot Dalsland. 

3:o) Fullbordad, men ej afsynad, är omläggningen af vägen 
emellan Valla och Orreberg i Sotenäs härad samt emellan Qvi
strum och Gunnarsröd i Sörbygdens härad samt ny väg genom den 
så kallade Österkroken i Krokstads socken från Bråröds bro till 
gränsen mot Dalsland. 

4:o) Sedan år 1884 statsanslag erhållits med 10,666 kronor 
67 öre för omläggning af gamla häradsvägen från Skåpesund till 
Sundsby å Tjörn, omkring 0,3 mil, blef denna vägomläggning full
bordad och afsynad i juli 1885, och utgjorde de väghållnings
skyldiges inom häradet bidrag till omläggningen 5,333 kronor 
33 öre. 

5:o) Genom Eders Kung!. Maj:ts Befallningsliafvandes ut
slag den 24 mars 1883 hafva de väghållningsskyldige å Orust 
blifvit ålagde att omlägga häradsvägen från Skåpesund förbi 
Varekil till Nedre Dale, och Eders Kungl. Maj:t har i nåder 
dertill beviljat anslag af statsmedel till belopp af 16,600 kronor. 
Denna omläggning har påbörjats i juli månad 1885. De väg
hållningsskyldige hafva för omläggningen inom perioden bidragit 

uppsyningsmän, särskildt förordnade för sillfiskets skull. Dess
utom har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande 1883 på flere 
fisklägen förordnat sådane ordningsmän, som 45 § fiskeristadgan 
omförmäler. Ät förenämnde tillsyningsman har Eders Kungl. 
Maj:t jemväl under denna femårsperiod anslagit 2,000 kronor, 
hvaraf 1,500 kronor utgå såsom lön och 500 kronor såsom båtlega. 

I tabellen Litt. IL redogöres, beträffande hafsfisket under 
perioden, för antalet fartyg och manskap, som dervid användts, 
äfvensom tor fångstens värde. 

Tabellen Litt. 1. utvisar försäljningsvärdet i första hand af 
länets hafsfiske under femårsperioden. 

Rörande Göteborgs och Bohus låns fiskeriförening lemnas i 
efterföljande tabell uppgift a antalet försäkrade bankfiskefartyg 
och deras försäkringsvärde: 

Sötvattens fisket är af underordnad vigt och anses ej hafva 
på senare tiden undergått några synnerliga förändringar. 

Bräniihistillverkningen har under åren 1881 —1885 utöfvats 
vid 2 brännerier, vid det ena af hvilka pressjästhoredning jeni-
väl egt rum. För tillverkningens storlek och beloppet af till-
verkningsafgifterna redogöres i följande tabell: 
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med omkring 6,000 kronor. Enär denna vägomläggning inom 
1885 ars utgång ej var i sin helhet fullbordad eller afsynad, är 
kostnaden derför icke upptagen i tabell N:o 2. 

6:o) Arbetet pa den genom Kungl. Kammarkollegii utslag 
den 20 december 1877 bestämda, i förra femärsberättelsen om
nämnda väg emellan Strömstad genom Skee socken till norska 
gränsen vid Tysslingemoen och vidare till Pnestebakke jernvägs-
station a Frederikshalds—Sunnanå banan har under är 1885 
blifvit på sträckan frän Häfve till Strömstad fullbordadt, af-
synadt och godkändt, sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt 
bref den 24 mars 1882 dertill af 1883 ars statsmedel och utan 
äterbetalningsskyldighet beviljat 20,190 kronor. 

Hela vägsträckan frän länsgränsen till Strömstad utgör 
70,414 fot, deraf från gränsen, till färbar väg mötte, strax öster 
om Eigst skjutsstation, eller 43,464 fot, anläggningen varit sä att 
säga helt och hållet ny, enär den a vissa delar förut befintliga 
byvägen var de flesta tider af aret med hjuldon nästan ofarbar. 
Ofriga delen, eller 26,950 fot, har förbättrats eller omlagts,ä 
11,906 fot, hvaremot gamla landsvägen bibehållits oförändrad a 
ofriga 15,044 fot. Arbetet för såväl nyanläggningen som om
läggningen och förbättrandet har skett i ett sammanhang, och 
räkenskaperna äro så förda, att kostnaden för hvartdera slaget 
af arbete icke kunnat erhållas, men kostnaden i sin helhet har 
uppgått till: 

Statsanslag af 1881 ars medel 18,360 

D:o » 188J5 » 20,1!)0 3^550 

Vette härads tillskott 27,040 

Summa 65,590 

Hela kostnaden var i förslaget beräknad till blott 56,590 
kronor. 

Afståndet från riksgränsen vid Tysslingemoen till Prœste-
bakke jernvägsstation är 29,432 svenska fot, och äfven denna 
vägsträcka har under femårsperioden blifvit fullbordad. 

Genom Landshöfdinge-Embetets den 23 april 1884 gifna, 
laga kraftvunna utslag är bestämdt, att sockenväg skall upp-
rödjas från Grimmelands skjutsstation i Mo socken af Bullarens 
härad genom och af den socknen till Tanums härads gräns och 
vidare derifrån af Tanums socken till häradsvägen vid Boteröd, 
men byggnadsarbetet var vid periodens slut ännu icke påbörjadt. 

Afgifter af de trafikerande för bestridandet af de med ar
betena förenade kostnader uppbäras, såsom förut, endast å chaus-
séen emellan Göteborg och Mölndal samt vid bron emellan Göte
borg och Hisingen. Genom nådiga brefven af den 20 juni 1879 
och den 31 oktober 1884 har rättigheten till dylika afgifters 
upptagande förnyats, beträffande förenämnda chaussé för en tid 
af tio är från den 13 februari 1880, och livad angår bron emellan 
Göteborg och Hisingen för en tid af fem år frän och med 1885 
års ingång. 

Skjulxanstattevna i länet voro år 1885 88, nemligen 47 gäst-
gifverier och 41 skjutsstationer. Vid 53 skjutsanstalter är skjuts-
ningen upplåten pa entreprenad. 

Båtskjutsslationerna voro vid 1885 års slut 29 och färj-
inrättningarna 13. 

Beträffande den i Göteborg är 1880 anlagda spärrat/ med 
dess sedermera skedda utvidgningar Iemnas redogörelse i upp
gifterna för Göteborgs stad. 

Tvenne kanaler finnas i länet: Ströms kanal, förbi Göta elfs 
fall vid Lilla Edet, och Albrektssunds kanal, emellan Klöfverön 
och Koön vid Marstrand. Uen senare kanalen, som utgör farled 
emellan Göteborg och Marstrand, befinner sig i ett mindre till
fredsställande skick i anseende till årligen tilltagande uppgrund-
ningar. 

Af postanstalter f un nos vid 1885 års slut 8 postkontor, i 
Göteborg, Uddevalla, Kungelf, Marstrand, Strömstad, Lysekil, 
Qvistrum och Orust, samt 61 poststationer. 

Elektriska telegrafanstalter fan nos under förra femårsperioden, 
utom vid jernvägsstationerna, i Göteborg, Marstrand, Kungelf, 
Uddevalla, Strömstad, Munkedal, Lysekil och Fjellbacka. Här
till har under nu ifrågavarande period tillkommit fyra. Vid slutet 
af år 1881 inrättades på statens bekostnad telegrafstationer vid 
Vinga och Brännö, i sammanhang hvarmed indragning egde rum 
af de optiska stationerna derstädes. Med 1884 års ingång in
rättades på statsverkets bekostnad, dock med bidrag frän länets 
hushållningssällskap, telegrafstationer å Mollösund på Orust med 
ledning från Uddevalla, och 1885 beslöts, att telegrafstationen 
skulle påföljande år flyttas från Mollösund till gästgifvaregården 
och handelsplatsen Varekil i Ståla socken. Den 19 december 
1884 beslutade Eders Kungl. Maj:t, att, med hänsyn till på
gående sillfiske, telegrafstation skulle inrättas å hamnplatsen 
Grebbestad med anknytning till allmänna telegrafnätet, och redan 
den 23 i samma månad var förbindelsen öppnad. 

Beträffande telefonväsendet hafva genom telegrafverkets för
sorg utförts följande telefonledningar inom länet: 

Ar 1882 inrättades i Uddevalla stad telefonstation, frän 
hvilken förbindelse öppnades med Gustafsbergs barnhus, Käll-
vikens egendom och 30 abonnenter inom staden; år 1883 ut
vidgades nämnda telefonledning, till Munkedal, Saltkällan, Sunds
vik samt 5 nya abonnenter i Uddevalla. 

Enligt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref till telegrafstyrelsen 
den 20 november 1885 skulle genom telegrafverkets försorg utföras 
följande telegraf- och telefonanläggningar i och för sillfiskedriftens 
främjande å följande linier i Bohuslänska skärgården, nemligen: 
Strömstad—Rössö, Grebbestad—Hafstenssund, Fjellbacka—Bovall-
strand, Lysekil—Grafvarne—Smögen, Varekil—Ellos, Varekil— 
Stockevik samt Varekil—Stenungssund, i sammanhang hvarmed 
ofvan omförmälda förflyttning af telegrafstationen i Mollösund 
till Varekil borde ega rum och telefonstationer i Mollösund och 
Nösund inrättas, under vilkor: 

att å ort, der telefonstation skulle inrättas, anvisades lämplig 
person, som åtoge sig att mot godtgörelse af 25 öre för hvarje 
telefonmeddelande eller å telefonledning befordradt telegram om
besörja telefoneringen samt för öfrigt ställa sig till efterrättelse 
de föreskrifter, Telegrafstyrelsen egde lemna rörande uppbörd och 
redovisning in. m., samt 

att för telegrafstationen i Varekil upplätes, kostnadsfritt för 
telegrafverket, erforderlig lokal, bestående af tre rum och kök 
jemte nödiga uthus, äfvensom förbindelse afgåfves att ersätta 
telegrafverket det belopp, hvarmed portoinkomsten vid stationen 
kunde komina att understiga 1,200 kronor för år. 

I sammanhang härmed fann Eders Kungl. Maj:t godt att 
beträffande omförmälda ledningar förordna, att för telefonbefor
dran af telegram vare sig till eller ifrån telegrafstation skulle 
erläggas en särskild afgift af 25 öre, hvilken borde tillfalla tele
fonpersonalen, samt att för befordran af telefonmeddelande mellan 
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telefon- och telegrafstation, hvilket icke tillika befordrades å 
telegraflinjer, afgiften skulle utgöra 50 öre, deraf ena hälften 
skulle tillfalla telegrafpersonalen och den andra telefonpersonalen. 

Kostnaderna för dessa anläggningar skulle bestridas, dels af 
det extra anslag a riksstatens sjette hufvudtitel af 24,000 kronor, 
som 1885 ars riksdag för ändamålet stält till Eders Kungl. 
Maj:ts förfogande, dels af det bidrag af 8,000 kronor, som detta 
läns hushållningssällskap och landsting, med 4,000 kronor hvar-
dera, för samma ändamål anvisat. 

Af nämnda anläggningar hafva under år 1885 följande kom
mit till utförande: telefonförbindelserna Fjellbacka—Bovallstrand, 
Grebbestad—Hafstenssund, Lysekil—Grafvarne—Smögen samt 
Strömstad—Rössö. 

Under femårsperioden hafva öppnats äfven två enskilda tele
fonledningar med centralstation i Göteborg, den ena af Bell-
Telefon-aktiebolaget, som började sin verksamhet år 1881, den 
andra af Allmänna Telefonföreningen, som öppnade sin ledning 
1883. Det förra bolagets abonnentantal, längd af linier och 
medeltal af samtal hvarje dag inhemtas af denna tablå: 

Allmänna Telefonföreningen hade följande antal abonnenter 
är 1883: 140; år 1884 tillkommit 327; år 1885 tillkommit 166. 
Antecknade samtal vid stationen utgjorde år 1884 238,772 och 
ar 1885 530,059. 

Sjöfarten inom länet har äfven under denna tidsperiod af-
tagit, hvilket synes deraf, att, då enligt Kungl. Kommerskollegii 
årsberättelse år 1879 voro i länet hemmahörande 945 fartyg om 
150,848 ton, detta antal ar 1884 utgjorde endast 779 fartyg om 
145,781 ton. Detta förhållande torde med all säkerhet kunna 
tillskrifvas såväl de dåliga handelskonjunkturerna, som ångbåts
flottans ökande. Skeppsfarten på Venern, som förut var af be
tydenhet, har numera nästan alldeles upphört. 

Beträffande lots- och fyrpersonålen samt säkerhetsanstalterna 
tillhörande lots- och fyrinrättningen meddelas följande uppgifter: 

Vid slutet af år 1880, då länets kuster tillhörde tvenne 
lotsfördelningar, nemligen Göteborgs och Lysekils, hvilka hade 

livar sin chef och tillhörde södra lotsdistriktet, utgjordes den 
inom länet stationerade, lotsverket tillhöriga personalen af: 
9 lolsåldermhn, 110 lotsar, 2 estra lotsar ocb 32 till lotsning berättigade 

lotslarlingar 153 

8 fyrmästare, 10 fyrvaklare och 9 fyrbiträden 27 

4 uppsyningsinän samt 37 båtstyrare, roddare och biträden vid lifräddnings-
stationcrna 41 

Summa 221; 

hvilken personal var fördelad pa 24 lotsplatser, 8 fyrplatser och 
4 lifräddningsstationer. 

Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref till Lotsstyrelsen 
den 15 februari 1881 bestämdes, bland annat, att från ocli med 
den 1 derpä följande april nedanupptagne, lots- och fyrväsendet 
inom länet rörande förändringar skulle ega rum, nemligen: 

att chefsbefattningarne för södra lotsdistriktet och Lysekils 
lotsfördelning skulle indragas; 

att Göteborgs lotsfördelning skulle utgöras af kusterna af 
Bohuslän och Halland samt sjön Venern, under befäl af en lots-
kapten, med station i Göteborg, som till närmaste biträde skulle 
hafva en likaledes i Göteborg stationerad öfverlots af l:sta 
graden; samt 

att den dittills gällande lotspligtigheten skulle upphöra, äfven-
som att på de ställen, der ringa lotsning förekom, lotsarnes fasta 
löner skulle höjas. 

Då det i följd af lotsfrihetens införande ansågs, att lotsarnes 
antal skulle kunna minskas, indrogs Stora Askeröns lotsplats 
helt och hållet, äfvensom åtskilliga lotsbefattningar vid andra 
lotsplatser. Jemväl under de följande åren har indragning egt 
rum, så att den 31 december 1885 utgjordes lotspersonalen inom 
länet af: 

Öfverlots af 2:dra graden (tillika lotsförman) 1 

Lotsåldermän (lotsförman) 3 

Mästerlotsar (deraf 12 lotsförman) 67 

Lotsar (deraf 6 lotsförman) 53 

Lotslarlingar, berättigade att lotsa fartyg 13 137. 

I anseende till inrättandet af nedan omförmälda nya fyrar 
har under femårsperioden fyrpersonalen ökats, så att den vid 
slutet af år 1885 bestod af: 

Fyrmästare 11 

Fyrvaktare 10 

Fyrbiträden 10 31. 

Personalen vid lifräddningsanstalterna, hvilken under pe
rioden till antalet blifvit oförändrad, utgjorde 41. 

Summa 209. 

Dessutom äro 11 personer anstälda för att tillse de under 
nämnda period inrättade, här nedan jemväl upptagna 24 gasolje-
fyrarne och 1 fotogénoljefyr, hvaraf endast den sistnämnde har 
ständig tillsyn. 

Antalet lotsningar under perioden har uppgått till 16,053; 
och hafva lotspenningarne för desamma, jemte lotsarne tillkom
mande afgifter för bogserade fartyg, som icke begagnat lots, till
sammans utgjort kronor 384,979: 49, sålunda fördelade: 
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För en del af personalen vid de lotsplatser, som i följd af 
lotsfriheten fått vidkännas minskning i eljest påräknade inkomster 
af Iotsningen, har af lotsverkets medel i ersättning utbetalts: 

Fyrinrältningarne. Under perioden hafva 3 ledfyrar, 1 
fotogénfyr och 24 gasoljefyrar blifvit uppförda, neiuligen: 

âr 188H: på hlandsberg, & sydligaste udden af Skaftölandct, 1 ledfyr 
ined linsappnrat af 4:de ordningeD; 

" klippan Klöfnkär i Sotefjorden, sydost om Soteskär, 1 » 
likaledes med linsnpparat af 4:de ordningen; 

» t'ralngaholmen, sydost om Islandsberg vid inloppet 

till Ellclösfjorden 1 gasoljefyr; 

» (hö, norr om Islandsberg, 1 » 

» Ifolländarbtrg, utanför Smögen,. 1 » 

•> Skarfvumitt, nordfest om Holländarberg, 1 « 

» Långholmen, vid norra ändan af Sotefjorden, 1 » 

» Mågholmen, nära norr om Långholmens fyr, 1 » 

är 1884: » Stora Varholmen, nära Kalfsnnd, 1 » 

» llälhö, östra sidan, i farleden emellan Kalfsund och 

Marstrand 1 » 

» Stufö sydöstra sida 1 » 

» Björkö » » 2 gasoljefyrar; 

» Malö » » 1 gasoljefyr; 

» Lekskärttu » » 1 » 

» Ramholmena <> » 2 gasoljefyrar; 

»> (irâen, i närheten af Klädeaholmen, 1 gasoljefyr; 

» Svartskär, Tester om St. Hornbergen, 1 » 

» Snixholmen, norr om d:o d:o 1 » 

» Tenungen, d;o d:o d:o 1 fotogénfyr; 

» Bisaen, vid södra ändan af Kostevfjorden, 2 gasoljefyrar; 

» Käbblingarne, utanför Strömstad, 1 gasoljefyr; 

»> Likhohnen » » 1 » 

» Tjurholmen, norr om » 1 » 

«r 1885: » Varö, vid södra inloppet till Göteborg 1 ledfyr 
med linsapparat al 4:de ordningen; och 

» skäret Rättarn, öster om Vrångö, 1 gasoljefyr. 

Förändring af fyrar. Ar 1881 förändrades Vinga och 
Kosters fyrar samt ar 1884 Maseskärs fyr för att bränna fotogen i 
stället för rofolja. År 1885 undergingo Bott fl ledfyr vid inloppet 
till Göteborg samt fyrarne a Carnegie'ska bruken vid Klippan 
jemväl åtskilliga förändringar. 

Signalapparater. Vid Vinga och Måseskärs fyrplatser hafva 
angmistsirener blifvit uppsatta, på förstnämnda platsen i stället 
för den derstädes befintliga misttrumpet, som drefs af varmluft
maskin. Den à Vinga förut befintliga optiska signalinrättningen 
har blifvit flyttad längre ut å skäret till en lämpligare plats 
och sä inrättad, att sjöfarande genom densamma kunna erhålla 
upplysningar, då fyrskeppen i Flintrännan, Kattegat och Skage
rack lemnat eller åter intagit sina stationer. Tillika har å vestra 
sidan af Vinga bak blifvit anordnad en signalinrättning för till-
kännagifvanden om ishinder i Kattegat och åtskilliga hamnar. 

Vid Klöfskärs fyrplats å Sotefjorden har inrättats en häng-
bro till det bredvid liggande större skäret, hvarest en cistern 

blifvit bygd, för att deri samla färskvatten för fyrpersonalens 
behof. 

Lifräddningsstationer na. Under ifrågavarande år hafva icke 
några olyckshändelser inträffat under sådana omständigheter, att 
lifräddningsstationernas båtar och raketapparater tagits i anspråk 
för räddning af skeppsbrutne. 

Lotsbyggnader, båtbryggor m. in. 1 boningshus, 1 källar-
byggnad och 1 skjul för uppläggning af sjömärken samt 3 nya 
båtbryggor hafva under perioden blifvit uppbygda. Vid Väder
öarnas lotsplats har utsprängts ett lopp från bathamnen till sjön, 
för att vid stormar underlätta lotsbåtarnes ut- och insegling. 

Nya loUbåtar och nytt ångfartyg. 5 nya större, däckade 
lotsbätar hafva under perioden blifvit anskaffade, deraf 4 i stället 
för äldre kasserade sådana, hvarjemte ett nytt ångfartyg för in
spektionsresor, utläggning och intagning af sjömärken, transporter 
in. m. under år 1881 anskaffats i stället för den förutvarande 
chefskuttern. 

Nya fasta och flytande sjömärken samt andra säkerhets-
anstalter. 14 nya stenkummel hafva blifvit uppförda, samt 5 
fasta stångmärken och 21 remmare samt mindre kornprickar 
hafva under perioden blifvit utsatta på eller vid åtskilliga förut 
icke utmärkta grund. 

Under perioden hafva 78 strandnings- och andra olycks
händelser drabbat fartyg å bohuslänska kusten, nemligen: 

Vid 4 af dessa olyckshändelser, då fartygen blefvo vrak, 
nemligen 1 under hvartdera af åren 1881, 1883, 1884 och 1885, 
omkommo alle man af besättningarna, hvarjemte vid 4 andra 
strandningstillfällen under de tre sistnämnda åren tillsammans 
16 personer omkommo. 

Antalet af dem, som å landet idka grosshandel eller försälja 
varor i bod eller från annat upplagsställe utgjorde år 1885 506, 
deraf 78 qvinnor; och voro hos desse handlande såsom biträden 
anstälda 259 personer, hvaraf 59 qvinnor. Bevillningen för 
samma år var 1,892 kronor 81 öre, hvaraf således i medeltal 
på hvarje handlande belöper 3 kronor 74 öre. Då folkmängden 
ä landsbygden i länet vid slutet af år 1880 utgjorde 173,046 
personer och vid samma tid funnos 414 landthandlande, har an
talet af de senare under nu ifrågavarande period ökats betydligt 
i förhållande till folkmängden. 

Af handtoerkare och idkare af handtering ar var antalet 1885 
135 män och 6 qvinnor, tillsammans 141 personer, hvilka syssel
satte 252 arbetare, hvaraf 3 qvinnor. 

Marknader med af Kungl. Kommerskollegium bestämda ter
miner finnas numera icke. De sista voro 2 i Kungelf och 1 k 
Sanden, af hvilka de förra indrogos på grund af Kungl. Kom-
merskollegii utslag den 9 augusti 1881 och den senare på grund 
af samma Kollegii utslag den 21 mars 1884. 
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5. Kameralförhållanden. 

Tabell Litt. K. Minuthandel med och utskänkning af spirituösa drycker, åren 1881—1885. 

Ny jordebok för länet liar i Eders Kiuigl. Maj:ts och Rikets 
Kammarkollegium år 1881 blifvit upprättad och af nämnda kol
legium med vissa smärre undantag faststälts, hvad angår deruti 
upptagna hemmans och lägenheters natur, namn, nummer, för
medlade mantal, räntor och kronotionde jemte frälseegendomarnes 
rusttjenstmarker och rusttjenstafgifter samt räntornas och krono-
tiondens disposition. Tabell Litt. L innefattar summan af denna 
nya jordebok. 

I tabell N:0 3 lemnas summarisk redogörelse för hemman 
och jordlägenheter samt stadsjordar m. m. år 1885. 

Under perioden har icke något hemman inom länet kommit 
i ödesmål, och icke heller har genom skattläggning länets hem
mantal blifvit ökadt. 

Till skatte hafva, förutom 1 hel och 5/8 af en annan krono
lägenhet, försålts tillhopa 6fff|î |JJ mantal. 

Afsöndringar med af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande bestämd afgäld hafva faststälts till ett antal af 70, deraf 
en på 30 år, en på innehafvarens lifstid och de öfriga för 
all tid. 

För den verksamhet, som under perioden utvecklats i och 
för bestyret med lokalförvaltningen af länets kronodomäner, lemnas 
följande redogörelse : 

I afseende å den minuthandel med och utskänkning af brän-
vin och andra spirituösa drycker, som under perioden utöfvats, 
samt beloppet af de afgifter, som för rättighet till sådan handels-

och utskänkningsrörelse blifvit erlagda, meddelas upplysning i 
tabell Litt. K. 

Försäljningsafgifterna hafva disponerats på följande sätt: 
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Tab. Litt. L. Summa af 1881 års jordelok 

Två kronodomäner hafva blifvit till enskilda («rsoner för
sålda, nemligen indragna iuönsterskrifvarebostället : ,/n mantal 
Berga i Qville socken och härad för 3,810 kronor och indragna 
länsmansbostället "Vester Trollgild med Trollgildstorp i Herre
stads socken och Lane härad för 4,000 kronor, med tillträdes
rätt fardagen 1884 för det förra och fardagen 1885 för det 
senare. 

För förvaltningen af Kungl. och Hvitfeldtska Stipendii-
inrättningen och dess fasta egendomar gäller fortfarande till efter
rättelse den af Eders Kungl. Maj:t den 2 juni 1876 i nåder ut
färdade instruktion. I nedanstående tabell lemnas uppgift ej 
mindre om antalet af inrättningen tillhöriga hemman, till hvilka 
åborätten under perioden blifvit frivilligt eller på konkursauktion 
eller exekutivt försåld, än äfven om dessa gårdars hemmantal 
och köpeskillingsbeloppen för desamma: 

hör slägten Bundsen och vid periodens slut innehades af Fredrik 
Bundsen, utgör med underlydande hemman Holmeröd, Näs, Torp 
och Östergård 4 \ s mantal och var år 1885 taxeradt till 114,500 
kronor. 

1 tabellerna N:ris 4, 5 och 6 lemnas uppgift om egen
domar af fdeikommissnatur samt om den fasta egendom, som 
vid 1885 års slut innehades af aktiebolag och främmande magters 
undersåtar. 

För de utflyttningar, som verkstälda skiften föranledt, hafva 
understöd af allmänna medel under femårsperioden utanordnats 
med 1,087 kronor 50 öre. 

Vid 1885 års slut voro i länet anstälde 1 förste luvdtmä-
tare och 5 kommissionslandtmåtare. 

I afseende a grundskatterna har ingen annan förändring af 
vigt inträdt, än att enligt Eders Kungl. Maj:ts och Rikets Kam-
markollegii bref den 27 december 1884 de Göteborgs stad do
nerade räntor, kronotionde och prestutlagor i Säfvedals och Askims 
härad till statsverket indragits, i enlighet med nådiga förord
ningen den 23 juli 1869, mot viss ersättning till staden. 

Länet har följande indelningar för försvarsverket: 

l:o) till det från kavalleri afsuttna Bohus låns infanteri
regemente 904 nummer, hvaraf 802 effektiva; 

2:o) till Elfsborgs regemente: a) 9 soldatrotar; b) en vid 
ny ordinarie rotering tillkommen soldatrote jemte u/1 0 rote i 
spridda rotedelar; c) vid posthemmans i länet rotering tillkommet 
' '2 rotemantal; och d) 2 vid extra rotering tillkomna rotar; 

3:o) till Vestgöta regemente 1 rusthållsnummer; 
4:o) till Göteborgs stad anslagna 44 rotar af Säfvedals härad 

för utgörande af effektive stadsvaktssoldater; 
5:o) för sjöförsvaret: a) 2 kompanier roterade båtsmän om 

tillsammans 477 nummer, utom 90 under fredstid vakanta num
mer för städerna; b) vid ny ordinarie rotering tillkomna 33 num
mer samt, sedan dels från rotering befriats ett komministersboställe 
om V4 mantal, roteradt till Vie andel i rote vid Bohus 2'-dra 

I medeltal har priset å hvarje åborätt således varit 3,619 
kronor 10 öre och för hvarje mantal 17,325 kronor 9 öre. 

Inom länet finnes blott ett fideikommiss, säteriet Ilolnia i 
Brastads socken af Stängenäs härad. Fideikommisset, som till-
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6. P o l i t i . 

för Göteborgs och Bohus län. 

För skolväsendets öfvervakande är länet doladt i två in
spektionsdistrikt: Göteborgs stad, för hvilket distrikt redogörelse 
leranas i berättelsen om denna stad, och den återstående delen 
af länet, rörande hvars folkskoleundervisning nedanstående torde 
böra omnämnas: 

Skoldistriktens antal utgjorde vid 1885 ars slut 93. Enligt 
regel utgör livarje församling ett skoldistrikt. Endast Näsinge 
och Lommeland äro förenade till ett gemensamt distrikt. A 
andra sidan äro Tanums och Bjötianda församlingar delade, hvar-
dera i 2 skoldistrikt. 

Inom dessa 93 skoldistrikt finnas numera följande af staten 
och skoldistrikten underhållna undervisningsanstalter: 

1. Småskolor. Dessa, livilka 1880 voro 247, af hvilka 50 
fasta ocli 197 flyttande, uppgingo vid 1885 års slut till 274, af 
hvilka 102 voro fasta och 172 flyttande. 

2. Mindre folkskolor. Af dessa funnos år 1880 6 fasta 
och 7 flyttande, vid 1885 års slut 12 fasta och 13 flyttande. 

3. Folkskolor. Dessas antal, som år 1880 var 142, hvaraf 
83 fasta och 59 flyttande, utgjorde vid 1885 ars slut 177, af 
hvilka 123 fasta och 54 flyttande. 

4. Fortsättningsskolor, ordnade enligt kungl. kungörelsen 
den 11 september 1877, funnos 1885 till ett antal af 21, eller 
ungefär samma antal som vid förra femårsperiodens slut. Under 
de senare årens tryckta ekonomiska förhållanden hafva försam
lingarna i allmänhet varit mindre villiga att inrätta dylika skolor, 
livilka alltid äro förenade med särskilda kostnader; hvartill kom
mer, att man i de flesta skoldistrikt varit sysselsatt med att 
ordna ocli utveckla den egentliga folkskolan till överensstäm
melse med de senare årens ökade fordringar. P>tt mera allmänt 
inrättande af fortsättningsskolor torde dock framgent blifva följ
den af detta arbete. 

5. Slöjdskolor. 
a) Slöjdskolor för gossar. Ar 1880 funnos 12 sädana skolor, 

ar 1885 åter 34. I dessa slöjdskolor, som äro anordnade i liuf-
vudsaklig öfverensstämmelse med kungl. kungörelsen den 11 sep
tember 1877, meddelas undervisning i träslöjd efter eller med 
anslutning till den s. k. Nääs-metoden, hvarvid man följer eller 
åtminstone lägger till grund den å Nääs begagnade modellserien, 
hvilken omfattar föremål, användbara i hemmet ocli skolan. 1 
en och annan skola undervisas barnen derjemte i olika slags 
flätning samt ståltrådsarbeten. 1 den s. k. Silvanderska slöjd-

kompani, i hvars ställe trädt annan fastighet af samma mantal, 
som förut icke varit i nummer insatt, och dels ett hemman om 
74 mantal blifvit roteradt till Vi2 roteandel, 6 10M/i584 rotar i 
spridda rotedelar; c) genom posthemmans i länet ordinarie ro-
tering uppkomna 5°,12 rotemantal; d) vid extra roteringens genom
förande tillkomna 69 rotar jenite l l 1 0 , / 2 8 8 i spridda rotedelar för 
landet och 1 rote jemte 33/'B4 i spridda rotedelar för städerna. 

Vakansafgiften för soldat- och bätsmansrote har under pe
rioden erlagts med följande belopp: 
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skolan i Örgryte förekommer äfven smide, målning och model-
lering. Alla slöjdlärarne, med undantag af 6, äro tillika folk
skolelärare. De allra fleste af dem hafva genomgått Nääs slöjd-
lärareseminarium, några äfven kurser vid slöjdskolan i Uddevalla, 
som af länets hushållningssällskap åtnjuter ett årligt anslag af 
1,200 kronor, mot skyldighet att anordna slöjdkurser för länets 
folkskolelärare. Till slöjdstipendier åt desse för genomgående af 
kurser, dels å Nääs, dels i Uddevalla, äfvensom till understöd åt 
församlingarna för inrättande af slöjdskolor, har hushållnings
sällskapet under åren 1881—188") gifvit inalles 17,067 kronor. 
I premier till lärarne för visadt nit och skicklighet vid under
visningen har under samma tid utdelats 5,000 kronor, i premier 
åt barnen för flit och framsteg har gifvits slöjdverktyg till värde 
af l,ö89 kronor. Det för h varje år alltmer växande antalet af 
slöjdskolor visar, att denna vigtiga gren af undervisningen är 
stadd i en glädjande utveckling. 

b) Slöjdskolor för flickor, eller så kallade syskolor, funnos år 
188."> till ett antal af 228, mot 197 år 1880. I dessa skolor 
undervisas hufvudsakligen i sömnad, stickning, lagning och nam-
ning, d. v. s. i sådana handarbeten, son» för allmogens barn måste 
anses företrädesvis nödvändiga. Att sådan undervisning med
delas, utgör nemligen vilkor för de premier, som årligen tilldelas 
syskolans lärarinnor, och hvilka under sista femårsperioden ut
delats af landstingets och hushållningssällskapets medel till ett 
sammanlagdt belopp af 23,749 kronor. Undervisningen meddelas 
enligt regel af småskolornas och folkskolornas lärarinnor, stundom 
af särskildt anstälda personer. 

Ritundervisningen, i hufvudsak efter Stuhlman'ska metoden, 
var år 1880 införd vid 68, år 1885 vid 122 af länets folkskolor. 
I allmänhet har denna undervisning under de senare åren på ett 
kraftigt sätt utvecklat sig. Dertill hafva bidragit de premier, 
som af landstingets och hushållningssällskapets medel årligen till
delats lärare och lärjungar för nit och skicklighet, för flit och 
framsteg. Inalles hafva dylika premier under femårsperioden 
1881—1885 utdelats till belopp af 13,200 kronor åt lärarne samt 
ritmateriel till värde af 7,233 kronor åt barnen. För befräm
jande af lärareskickligheten i detta ämne voro åren 1881 och 
1884 särskilda teckningskurser anordnade i Uddevalla för länets 
folkskolelärare och lärarinnor, till hvilka kurser landstinget an
slagit nödiga medel, 4,500 kronor. Samme skicklige lärare, som 
ledde denna kurs, har dessutom på landstingets och hushållnings
sällskapets gemensamma bekostnad sommaren 1882 genomrest 
hela länet för att meddela nödiga råd och anvisningar i afseende 
à ritundervisningens ändamålsenliga skötande i folkskolorna. 

Serninariikurser för bildande af småskolelärarinnor voro pst 
landstingets bekostnad anordnade i Uddevalla åren 1881 och 
1882. Från höstterminens början 1881 till vårterminens slut 
1882 fortgick sålunda en i enlighet med kungl. kungörelsen den 
II januari 1878 anordnad kurs för erhållande af behöfliga lära
rinnor ät länets småskolor. Höstterminen 1882 var en särskild 
repetitionskurs anordnad för äldre, redan anstälda småskole
lärarinnor. 

En högre folkskola tinnes sedan år 1882,. då Götiska För
bundets skola i Mölndals fabriksby genom kungl. brefvet den 18 
november 1881 omdanades till högre folkskola för Fässbergs för
samling. 

Folkhögskoloi'. Två sådana finnas fortfarande inom länet, 
den ena: Göteborgs och Bohus läns folkhögskola å Bloms

holm nära Strömstad, den andra: Billströmska folkhögskolan på 
Tjörn. 

Lärare och lärarinnor år 1885. 

1 folkskolorna: 

Lärare 139 ordinarie, 3 extra ordinarie — biträdande 

Lärarinnor 23 » 5 » 7 » 

Mindre folkskolor: 

Lärare f> ordinarie 

Lärarinnor 20 » 

Småskolor: 

Lärare 6 ordinarie 

Lärarinnor 268 » 

Barn i skolåldern (7—14 år) voro vid 1885 års sin t 29,323. 
Af dessa undervisades: 

i fasta folkskolor 8,772 

i flyttande » 5,161 

i fasta mindre folkskolor 566 

i flyttande » » (520 

i fasta småskolor 3,371 

i flyttande » 8,121 

i folkskolor, mindre folkskolor och småskolor 

utom deras egna distrikt 327 

i bögre folkskolor 12 

i allmänna läroverk och specialskolor 305 

i enskilda skolor 249 

i hemmen 419 37933 
Fr&n folkskolorna hade utgått efter inhemfande 

af de i g 48 af folkskolestadgan föreskrifna 
insigter 300 

D:o efter godkänd afgångspröfning jemlikt § 47 
af folkskolestadgan 551 ^r,i 

Undervisning saknade: 

till följd af sjukdom eller naturfel 100 

af annan anledning 269 3gy 

Uppgift saknas rörande 180 29323. 

Af barnen voro 15,002 gossar och 14,321 flickor. 
Skolhus funnos år 1880 till ett antal af 189, under det att 

de förhyrda lägenheterna voro 131. Vid 1885 års slut funnos 
224 skolhus; förhyrda lokaler voro 226. Det betydligt ökade 
antalet af förhyrda lokaler vittnar derom, att man mer och mer 
börjat öfvergifva den både för ordningen och undervisningen i 
skolan ogynsamma anordningen, att låta skolan flytta mellan 
stugorna. Då emellertid de i allmogens hem förhyrda lokalerna 
helt naturligt ej kunna vara rätt ändamålsenliga, hvarken i af
seende å utrymme, inredning eller beskaffenhet i öfrigt, är det 
glädjande, att insigten om behofvet af särskilda småskolehus och 
intresset för uppförandet af dylika alltmera under de senare åren 
börjat vakna inom församlingarna. Åtskilliga sådana äro redan 
uppförda, och ännu flere äro för den närmaste framtiden beslutade. 

Utgifter. Totalbeloppen af församlingarnas utgifter för skot-
väsendet hafva utgjort: 

under år 1881 kr. 267,993-oa 

» » 1882 >. 232,240-57 

» » 1883 „ 242,711'gr. 

» » 1884 » 247,961-31 

» » 1885 „ 300,025-13. 
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Sockenbibliotek linuas i följande församlingar, nemligen: <)r-
gryte, Partilie, Ilärryda, Fässberg, Askim, Styrsö, Lnndby, 
Tnfve, Säfve, Backa, Björlanda, llojnelanda, Kareby, Harestad, 
Lyeko, Hjertuni, Vestcrlanda, Ljung, Bäfve, Norra Hyr, Skreds
vik, llerrestad, Stenkyrka, Rönnäng, Klädesholmen, Morlanda, 
Tegneby, Köra, Ståla, Myckleby, Torp, Langefanda, Foss, Hâby, 
Svarteborg, Tossene, Berfendal, Krokstad, Tanum, Skee, Nafver-
stad och Mo. 

Stenkyrka sockens samt Könnängs och Klädesholmens kapell-
försaniliiigars bibliotek förvaras på folkhögskolan vid Tyft. 

Antalet under perioden vårdade vid länets af /andstinget 
underhållna sjukhus, äfvensoin utgifterna för sjukvården under 
samma tid hiheintas af nedanstående tabell: 

Sängarna voro vid 188.") ars slut 155, deraf 100 vid lasa
rettet och kurhuset i Uddevalla, H4 vid lasarettet i Kungelf och 
21 vid lasarettet i Strömstad. 

Yid hvar och en af dessa sjukvårdsinrättningar finnas, jenite 
nödig betjening, anstälde 1 läkare och 1 syssloman samt dessutom 
vid hvartdera af lasaretten i Uddevalla och Strömstad 1 predi
kant och vid det förstnämnda jemväl 1 biträdande läkare. 

Den allmänna sjukvårtlsafgiften har under är 1881 utgått 
med 24 öre för man och 12 öre för qvinna, under aren 1882 
och 1883 med 36 öre för nian och 18 öre för qvinna samt under 
1884 och 1885 med 40 öre för man och 20 öre för qvinna. 

Det af enskilda personer upprättade sjukhuset i Mölndal 
vidmagthalles fortfarande pa enskild bekostnad. 

De af landstingets folkskolestyrelse under perioden bestridda 
utgifter för folkskoleväsendet hafva varit följande: 

Landstingets anslag till det egentliga folkskoleväsendet har 
utgjort : 
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Tab. Litt. M. Inkomster vid Göteborgs nya hospital. 

Tab. Litt. N. Utgifter vid Göteborgs nya hospital. 

Vid Göteborgs nya hospital på Hisingen har qvinnoafdcl-
ningens promenad blifvit ar 1881 utvidgad. Ett sä kalladt skölj-
nings- ocli torkningsruin för tillfälligt orenade kläders sköljning 
och torkning har jemväl blifvit anordnadt inom de i källaren under 
cellafdelningens badrum befintliga lokaler. Genom inköp är 1884 
af återstående 4/8 af det hemman Storehagen, från hvilket hospi
talet förut tillhöriga 3/g mantal blifvit utbrutna, har hospitalet 
förvärfvat eganderätten till säväl de källor och vattendrag, h var
ifrån inrättningen hittills erhållit sitt vatten, som ock den i 
(Jvilledalen belägna källan »Alhöljan», hvarigenom hospitalet er
hållit tillräcklig vattentillgång till både dryck och andra behof, 
som skall komma hospitalinrättningen till godo genom anläggning 
af vattenledning. År 1885 har ett större vedlider blifvit upp
förd t pä lämplig plats inom området till förvaring af ved-, kol-
och cokesförräden, som förut varit upplagda i källrarne under 
cellhuset och 4:de afdelningarna, hvilka källare icke voro hvälfda, 
utan endast försedda med bjelklagsgolf och tillika inrymmande 
vänneugnar och följaktligen mycket eldfarliga. 

Efterföljande tabell innehåller öfversigt öfver antalet under
hallsdagar och medeltal sjuke för dag, äfvensom öfver kostnaden 
för utspisningen och för läkemedel samt totalkostnad för sjuk
vården : 

Antalet af vårdade sjuke inhenitas af följande tabell: 
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Hospitalets inkomster och utgifter för perioden inhemtas af 
tabellerna Litt. M och N. 

För Karantänsinrättningen på Känsö liar nytt reglemente 
blifvit af Eders Kungl. Maj:t utfärdadt den 2 juni 1882. Enligt 
detta reglemente skall tjenstepersonalen derstädes bestå af 1 
karantänsläkare, 1 karantänsmästare och 4 karantänsdrängar, 
hvarjemte, dä karantänsläkaren, till följd af en påkallad större 
verksamhet vid inrättningen, finner sådant nödigt för karantäns
behandling och sjukvård, tillfälligtvis må anställas särskild be-
tjening af tillsyningsman, karantänsvaktare, sjukvaktare, kokerska, 
sjuksköterska, uppassare och arbetare. Karantänsläkaretjensten 
har i brist af sökande icke heller under denna period kunnat 
besättas, hvadan densamma under tider, då karantänsbehandling 
antagits kunna ifrägakomma, mast skötas af extra läkare, som 
af Kungl. Medicinalstyrelsen förordnats. Sedan emellertid de 
med denna tjenst förenade löneförmåner blifvit enligt Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 24 juli 1885 icke obetydligt för
höjda, torde det vara att förvänta, att befattningen inom kort 
skall kunna besättas. 

Som med anställandet af karantänsniästare enligt berörda-
nådiga reglemente skulle anstå, tills förutvarande karantänschefs-
samt kassörs- och förvaltaretjensterna blifvit lediga, har karan
tänsmästare icke kunnat tillsättas förrän i augusti månad 1885. 

Af det å riksstatens 6:te hufvudtitel för inrättningens upp
rätthållande anvisade ärliga förslagsanslag, 15,850 kronor, hafva 
tagits i anspråk under 

Sr 1881 1er. ll,596rio 

» 1882 » 11,271-45 

» 1883 » 11,319-39 

» 1884 .. 10.213-G5 

» 1885 •> 11,102-70 

eller tillsammans endast kronor 55,503.7 8 

hvadan för statsverket uppkommit en besparing af 23,746 kro
nor 22 öre. 

Utgifterna hafva bestått i aflöningar, båtlegeersättning, inköp 
af erforderliga arbets- och skrifmaterialier samt ved till tjenste-
männens bostäder äfvensom reparations-, besigtnings- och åt
skilliga andra mera tillfälliga kostnader. 

Sedan kolerafall inträffat i Egypten år 1883 och i olika 
delar af Europa under de följande åren af perioden, har inrätt
ningens egenskap af karantänsanstalt för pesten blifvit genom af 
Eders Kungl. Maj:t under åren 1883—1885 utfärdade nådiga 
kungörelser utsträckt att gälla jeinväl med afseende å kolera
sjukdomen. Militärbevakning vid inrättningen har med anledning 
af sistnämnda farsots utbrott tidtals ansetts behöflig, och har 
för sådant ändamål en af flottans kanonbåtar varit stationerad 
vid Känsö under senare hälften af åren 1884 och 1885. Jemväl 
hafva utgifter utom stat varit af nöden, såsom för anskaffande 
af ökad materiel, deribland en dyrbarare desinfektionsapparat 
med tillhörande ångpanna, anställande af extra läkare och flere 
andra behof. Dessa utgifter, hvilka Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande på grund af nådigt bemyndigande bestridt af om-
händerhafvande medel, hafva under åren 1884 och 1885 uppgått 
till sammanlagdt 11,351 kronor 56 öre. Någon karantänsbe-
handling i egentlig mening har dock under denna period lika 
litet som under den närmast föregående behöft förekomma, 
hvaremot föreskrifven undersökning af fartyg, kommande från 

kolerasmittade hamnar, flere gånger under åren 1884 och 1885 
egt rum. 

För helsovårdens bestridande ii landsbygden inom länet fiinnos 
vid periodens slut anstälde 6 provinsialläkare och 3 distrikts
läkare. Distriktsläkarebefattningen i Styrsö socken har, i brist 
af sökande till den dernied förenade karantänsläkaretjensten a 
Känsö, icke kunnat tillsättas. Stadsläkarnes antal utgjorde 7, 
deraf 2 i hvardera af städerna Göteborg och Uddevalla. 

Antalet barnmorskor uppgick år 1885 till 123, deraf 55 
voro bosatta å landsbygden, 62 i Göteborg och 6 i länets öfriga 
städer. 

Apotek funnos vid periodens slut i alla länets städer, i byn 
Mölndal, i Håby, Tanums och Morlanda socknar, hvarjemte i 
Lysekils köping och i Jörlanda socken medikamentsförrad voro 
inrättade. 

Badorter med tillgång på läkarevård funnos under perioden 
till antal af 9, nemligen: Marstrand, Lysekil, Gustafsberg, Ström
stad, Fiskebäckskil, llenån, Ljungskile, Stenungsön och Grebbe-
stad. De mest besökta bland dem voro de två förstnämnde. 

Badinrättningar af mindre omfång finnas dessutom å flere 
andra ställen i länet, af hvilka må nämnas Långedrag, Brätten 
och Stjernvik i Göteborgs fögderi, Arvidsvik å Koön vid Mar
strand samt Stillingsön i Orusts och Tjörn s fögderi. 

Blott 1 lielsobrnnn tinnes i länet, nemligen vid Gustafsberg, 
hvilken dock iir af mindre betydenhet. 

Förutom länsveterinären funnos vid periodens slut 7 af hus
hållningssällskapet aflönade distriktsveterinärer. 

I tabellen N:o t redogöres för de i länet befintliga brand-, 
sjö- och lifförsåkringsinrättningarna och deras verksamhet under 
aren 1881—1885. 

Sockenmagasinens antal, som utgjorde år 1875 26 och år 
1880 40, uppgick 1885 till 41. 

A de i länet befintliga fromma stiftelser, stipendiifonder, 
pensionsanstalter, sjukkassor och dernied jemförliga inrättningar 
Iemnas uppgift i tabellen N:o 8. 

Hvad exekutionsväsendet i länet angår, har antalet af de 
hos Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande handlagda skuld-
fordringsmäl varit: 

är 1881 2,476 
» 1882 2,721 
» 1883 1,9(55 
.. 1884 1.87B 
» 1885 1,694 

eller i medeltal för hvarje år 2,146, utgörande mindre än hälften 
af medeltalet under förra femårsperioden. 

Hos öfverexekutorerna i Göteborg, Uddevalla och Strömstad 
utgjorde skuldfordringsmålens antal: 

i Göteborg i Uddevalla i .Strömstad 

år 1881 580 19 2 

•> 1882 488 26 4 

» 1883 437 20 2 

.. 1884 375 18 3 

.. 1885 392 12 2 

understigande jenivä) detta antal i medeltal lagsökningarna under 
torra perioden. 

Beträffande landstingets inkomster och utgifter hänvisas till 
efterföljande tab. Litt, O, 
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Tab. Litt. O. Tablå öfver Göteborgs och Bohus läns landstings inkomster och utgifter under åren 1881—1885 
(i enlighet med räkenskapernas för nämnda år vinst- och förlustkonti). 

7. Länets städer och köpingen Lysekil. 

G ö t e b o r g . 

Göteborgs stadsområde har under femårsperioden vunnit en 
ej obetydlig tillökning, i det att Kders Kungl. Maj:t, med bifall 
till derom gjorda underdåniga framställningar, del. genom nådigt 
bref den 8 december 1881 förordnat, att såväl den del af Ting
stads vass, a hvilken Göteborgs stad den 10 juli 1876 erhållit 
lagfart och hvilken del i areal innehåller 272 tunnland 74/1() 

kappland, som äfven det område af nämnda vass, hvilken innehades 
af handlandena .T. M. Bratt och ,1. W. Bratt, och hvilket område 
begränsades af Göta elf, Qvillebäcksrännan och Göteborgs stads 
andel i vassen, skulle från den 1 januari 1883 i judicielt, administra
tivt och ecklesiastikt hänseende skiljas från Backa socken, Vestra 
och Östra Hisings härad, samt förenas med Göteborgs stad; och 

Det af landstinget till Statistiska Centralbyrån ingifna sam
mandrag af 1885 års räkenskaper utvisar ställningen vid 1885 
års slut sålunda: 

Tab. Litt. P. 
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dels genom nådigt bref den 3 mars 1882 stadgat, att ej mindre 

rVdels mantal utsockne frälse Krokslätt Norregarden, Landala ka l -
ladt, än äfven egendomen Gibraltar, eller T^VW&V'k'8 mantal krono
skatte Krokslätt Kungsgården, med den till .^rdels mantal af sist
nämnda hemman hörande utmark, men med undantag af den till 
samma j'j.-dels mantal hörande torfmosse af omkring 3 tunnlands 
areal, belägen näst intill Ånggardons torfmosse, skulle frän 1883 
ars början i judieielt, administrativt, och ecklesiastikt hänseende 
skiljas från Orgryte församling och Säfvedals härad och ur dess 
jordebok uteslutas samt i stället förenas med Göteborgs stad. 

Genom den sålunda erhållna tillökningen i stadsomradet har 
detsamma vunnit i utsträckning, dels at söder, genom egendomarne 
Landala och Gibraltar, och dels åt norr, genom förenämnda om
råde af Tingstadsvassen, hvilket är den enda del af stadsomradet, 
som är belägen norr om Göta elf. 

I afseende pa den kyrkliga församlingsindelningen i Göteborg 
har den redan ar 1858 väckta frågan om stadens indelande i 
territoriela församlingar erhållit sin slutliga lösning genom Eders 
Kungl. Maj:ts nådiga bref den 5 maj 1882 angående indelning 
af Göteborgs stad i territoriela församlingar och lönereglering för 
presterskapet derstädes, hvarigenom förordnats, att Göteborgs stad 
med Karl Johans församling och de lägenheter, som genom nådiga 
brefven den 1 februari 18(57 och den 3 ifiars 1882 blifvit med 
Göteborgs stad förenade, skulle indelas i följande sex territoriela 
församlingar, nemligen : 

l:o) Gustavi eller Domkyrkoförsamlingen, området emellan 
Stora Hamnkanalen, Fattighusån, Mölndalsån, Orgryte församling 
och gränserna för trettonde roten, eller Haga kyrkogata, Pa rk 
gatan till blifvande Sprängkullsgatan, sistnämnda gata till Rosen
lundsbron samt derefter Vallgrafven och Göta elf; 

2:o) Kristine församling, området vester om Gullbergsån och 
Mölndalsån från Gullbergsbro till Fattighusån samt norr om 
Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta elf; och har genom 
särskildt nådigt bref den 13 juli 1883 stadgats, at t till denna 
församling skall höra det med början af sistnämnda år med 
staden införlifvade området af Tingstadsvassen; 

3:o) GamlestadsförsarnUngen, området öster om Gullbergsån; 
4:o) Hagaförsamlingen, området emellan Vallgrafven, Dom

kyrkoförsamlingens gräns, Orgryte församling, Slottskogsparkens 
östra gräns, Husargatorna till Bergsgatan, sistnämnda gata och 
Östra Skansgatan öfver Nya Alléen och Pusterviksplatsen till 
Vallgrafven; 

5:o) Masthuggsförsamlingen, området emellan Göta elf, Vall
grafven, Pusterviksplatsen, derifrån öfver Nya Alléen genom Östra 
Skansgatan, Bergsgatan, Husargatan och Of ra Husargatan, Slott
skogsparkens östra gräns, gränsen mot tillstötande landsförsam
lingar, vestra gränserna för Slottskogslägenheterna Margretebörg 
och Stubbehagen samt Dalen, derifrån Slottskogsvägen, gränserna 
för Slottskogsparken till den gata, som å den af Eders Kungl. 
Maj:t den 15 februari 1878 faststälda plankarta öfver förstaden 
Majonia med flere områden betecknas med bq, vidare samma 
gata, den å nämnda gata med p betecknade öppna plats, Bane
gatan, Stigbergstorget, Allmänna vägen och gränsen emellan äldre 
stadsomradet och förstaden Majorna; samt 

6:o) Karl Johans församling, eller återstoden af förstaden 
Majorna. 

För de nya Domkyrko-, Kristine-, Haga- och Karl Johans 
församlingar användas de äldre kyrkorna, af hvilka Kristine 

kyrka är upplåten till gemensamt begagnande af Kristine terri
toriela och Tyska församlingar; för Gainlestadsförsamlingen liar 
anvisats den medelst gafvor af enskilde och anslag ur Renströmska 
fonden uppförda, i januari inanad 1882 invigda s. k. S:t Pauli 
kyrka vid Redbergslid; och för Masthuggsförsaini ingen kommer, 
jemlikt föreskrift i of van åberopade kungl. bref den 5 maj 1882, 
att uppföras en ny kyrka, för hvilket ändamål af kyrkofullmäktige 
anslagits ett belopp af omkring 350,000 kronor. Intilldess denna 
nya kyrka, som skall förläggas a det s. k. Dahlinska berget 
inom Majornas 6:te rote, blifvit färdig, är at Masthuggsförsain
iingen upplåten den enskilde tillhöriga S:t Johanniskyrkan vid 
Stisjbergsliden. 

Från skyldigheten att tillhöra territoriel församling äro 
undantagna personer, tillhörande garnisonen, jemlikt mom. 1 och 
2 i Fders Kungl. Maj:ts nådiga bref den (i juli 1885, samt med-
leininarne af Kristine Tyska församling. 

I sammanhang med förenämnda nådiga bref den 5 maj 1882 
utfärdades under samma dag Eders Kungl. Maj:ts nådiga för
ordning angående kyrkofullmägtige och kyrkonämnd i Göteborg, 
enligt hvilken samtliga Göteborgs stads territoriela församlingar 
utgöra i ekonomiskt hänseende en enhet, såsom följd livaraf till 
församlingarnas gemensamma kassa inga såväl de förra försam
lingarnas tillhörigheter som ock alla afgifter. hvilka för kyrko
väsendet uttaxeras eller eljest inflyta, hvaremot kostnaderna för 
den kyrkliga organisationen samt fiir presterskapets och kyrko-
betjeningeiis afiönande bestrides af samhället i dess helhet. För
samlingarnas beslutanderätt i gemensamma ärenden utöfvas af 
kyrkofullmägtige. Den ekonomiska förvaltningen åligger kyrko
nämnden. 

Stadgandena i ofvannämnda nådiga bref och förordning af 
den 5 maj 1882 hafva, jemlikt föreskrift, tillämpats från och 
med den ] maj 1883. 

Beträffande stadens folkmängd och beväringsmanskap med
delas uppgifter derom i t abe l l en N:0 1, hvilken upptager folk
mängden under hvarje år af perioden och utvisar, at t den rä t t s 
liga folkmängden, som enligt mantalslängden år 1880 utgjorde 
71,462 personer, under de sista fem åren ökats till 87,785 per
soner och således med 16,323 personer, medan folkökningen under 
niist föregående femårsperioden, eller åren 1876—1880, belöpte 
sig till 10,036 personer. Enligt presterskapets uppgifter utgjorde 
dereraot befolkningens antal år 1880 76,401 personer och vid 
1885 års slut 91,033 personer, utvisande alltså en ökning af 
14,632 mot 10,543 under åren 1876—1880. 

Man kunde hafva väntat , a t t skilnaden i presterskapets och 
mantalslängdens uppgifter i fråga om folkmängden skulle i be
tydlig mån minskas, dels till följd af territorialindelningens in
förande med år 1883 och dels i anledning af bestämmelserna i 
den från och med år 1884 tillämpade kungl. förordningen om 
mantals- och skattskrifning samt kyrkoskrifning i Göteborg af 
den 14 december 1883. Af tabellen framgår emellertid, att nämnda 
skilnad utgjorde: 

iir 18K1 5,729 personer 
» 1882 3,550 
» 188;} 534 
» 1884 1,534 
« 1885 3,248 

Att döma efter förhållandet under år 1885, skulle således 
någon synnerlig minskning i den ifrågavarande skilnaden icke 
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Tab. Litt. Q. Anmälda och upptäckta brott samt af polismyndighet handlagda mål, åren 1881—1885. 

hafva inträdt. Med afseende à den korta tid, hvarunder såväl 
den nya kyrkliga ordningen inom staden, som ock den nya 
mantals- och kyrkoskrifningsförordningen varit under tillämpning, 
lärer ännu icke med tillförlitlighet kunna angifvas orsaken till 
nu anmärkta förhållandet; men då skilnad till någon betydenhet 
förefinnes endast inom ett par af stadens församlingar, torde det 
kunna antagas, att densamma är att tillskrifva af vederbörande 
pastorsembeten förbisedd eller mindre exakt genomförd tillämp
ning af mom. 3 i nådiga cirkuläret den 20 januari 1865 
angående afförandet ur kyrkobok af vissa personer. Den ovanligt 
ringa skilnaden för är 1883 är beroende af den med samma år 
genomförda föreningen med staden af den folkrika Landala-staden, 
hvars befolkning till stor del före föreningen varit i stadens 
församlingar kyrkoskrifven. 

Mellan de särskilda församlingsterritorierna fördelade sig be
folkningen enligt mantalslängden, på sätt efterföljande tabell 
utvisar: 

Dödligheten under perioden har, enligt uppgift från förste 
stadsläkaren, varit: år J881: 21-4; år 1882: 19; år 1883: 21a; 
ar 1884: 22; och år 1885: 19-fi, allt på 1,000 personer. Någon 
farsot af svårare beskaffenhet har icke under ifrågavarande år 
hemsökt staden. Difteri uppträdde under åren 1882—1885 ut— 
bredt och rätt elakartadt. Epidemisk hjernfeber var såsom farsot 
gängse år 1883 och mässling år 1881. Smittkopporna hotade 
är 1883 med epidemi, som dock icke kom till utbrott. 

Beträffande sedligheten inom samhället åberopas dels tabell 
Litt. Q, upptagande anmälda och upptäckta brott samt af polis-

i myndighet handlagda mål åren 1881—1885, och dels följande, 
! ur de af poliskammaren i dess årsberättelser meddelade redo-
| görelser angående prostitutionen hemtade uppgifter, rörande det 

antal qvinnor, som under hvarje af berörda ar undergått sundhets-
, besigtning; och utgjorde detta antal 

i'"-».; ] f ,4«W ( , t J 0 1 A U . i . i l , 

Då ofticiela anteckningar öfver de till riket återvändande 
emigranter icke föras, kunna angående dessa icke lemnas andra 
uppgifter än de, som grundas på meddelanden från vederbörande 
angfartygsrederier. Enligt sådana meddelanden har antalet öfver 
Göteborg återkomna emigranter utgjort: 

Under femårsperioden har, enligt uppgifter från stadens polis-
kammare, öfver Göteborg till utlandet befordrats emigranter till 
det antal under hvarje är, som efterföljande tabell utvisar: 

Genom nådigt bref af den 12 oktober 1883 har Eders Kongl. 
Maj:t beträffande stadens polisväsende förordnat, dels att hand-
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Tab. Litt. S. Berättelse öfver Göteborgs stads gator och vägar 
under åren 1881 - 1885. 

Tab. Litt. R. Göteborgs poliskår. 

läggningen och afdömandet af de mal, i livilka poliskammaren 
utöfvat domsrätt, skulle frän och med är 1884 uppdragas åt en 
särskild polisdomar c, och dels att polisinspektorsbefattningen d;i 
skulle indragas, i sammanhang livarmed instruktioner af Eders 
Kungl. Maj:t utfärdats för polismästaren och polisdomaren i 
Göteborg. 

Poliskårens personal, som vid 1880 ars slut utgjordes af 4 
kommissarier, 15 öfverkonstaplar, 141 konstaplar jemte 2 vakt
mästare och 1 ordonnans, hade vid 1885 års utgång ökats med 1 
kommissarie vid detektivpolisen, hvilken befattning tillkommit i 
stället för den genom ofvan omförmälda nådiga bref indragna 
polisinspektorstjensten, 3 öfverkonstaplar och 11 konstaplar, allt 
pä sätt närmare inhemtas af tab. Litt. /?, hvilken för Ii varje 
ar af perioden upptager, utom polispersonalens antal, jeniväl 
uppgift å aflöningar och öfriga utgifter för polisväsendet. 

Vid stadens eldsläckniugsväsende voro vid 1885 ars utgång 
anstälde: 1 brandchef, 1 vice brandchef, 2 öfverbrandmästare, 4 
brandmästare samt 28 ordinarie och 36 extra brandkarlar jemte 
2 förmän; och är således brandkårens personal sedan år 1880 
oförändrad, med undantag endast deraf, at t de extra brandkar-
larnes antal ökats med fyra. Angående brandstationernas antal 
och läge, tjenstgöringen och vakthållningen samt öfriga anord
ningar i och för eldsläckning äro andra förändringar icke sedan 
ar 1880 vidtagna, än att en ny större angspruta anskaffats, sä 
att angsprutornas antal nu är tre, hvaremot antalet af större 
brandsprutor for handkraft minskats med en, och således nu utgör 
nio, samt at t antalet signalapparater för telegrafering till när
maste hufvudstation ökats till 61 . Stadens utgifter för eldsläck
ningsväsendet belöpte sig år 1885 till 61,101 kronor 41 öre. 

Sedan stadsfullmägtige dertill anslagit nödiga medel, blefvo 
i slutet af augusti månad 1884 utmed stadens vattendrag an
ordnade 75 Ufräddningsstationer, h vardera med följande lifrädd-
ningsredskap, nemligen: en stege, en räddningslina, en lifboj, ett 

lifbälte, en bärling med krok, och en bärling med tvärann af 
jern. Med tillhjelp af dessa redskap hafva ur vattnet upptagits 
17 personer under ar 1884 och 28 personer under år 1885. 

Angående förhållandena med allmänna vägar och gator samt 
skjutsning under femårsperioden meddelas redogörelse i tabel l N:o 2 
äfvensom i den af stadens gatu- och vägförvaltning upprättade. 
liiir intn.crnn. inb. T.it.f. S. 

1 sammanhang härmed meddelas rörande spårvägarna inom 
staden: att sedan stadsfullmägtige i oktober 1877 beviljat danske 
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Tab. Litt. T. Sammandrag af berättelserna öfver de arbetn, hvilka Styrelsen öfver Göteborgs hamn- och elfarbeten låtit utföra 
under femårsperioden 1881—1880. 

undersåten kaptenen in. in. ('. C. Juell koncession på anläggning 
ocli trafikeriiig under fyratio ars tid af spårvägar i Göteborg, 
samt Juell derefter i maj 1879, med bifall af stadsfullmägtige, 
öfverlatit koncessionen pä engelske undersåten William Barfoot, 
hvilkens rätt sedan öfverHyttades pa ett i London bildadt akt ie
bolag med benämning »The Gothenburg Tramvay Company Ii-
mited», påbörjades under sommaren 1879 sparvägsanläggningen, 
så. att den första sparvägslinien Brunnsparken—Stigbergsliden 
redan den 24 september samma ar öppnades för allmän trafik. 
Derefter anlades linien Brunnsparken—Getehergs äng, bvilken i 
hela sin sträckning öppnades för trafik den 5 juni 1880, vidare 
linien Brunnsparken—Redbergslid, som öppnades den 15 december 
1881, och slutligen linien Brunnsparken—Slottskogsparken, som 
öppnades den 5 oktober 1882. Efter fullbordandet af sistnämnda 
linie, och sedan densamma, efter det den sa kallade Victoria
bron öfver Vallgrafven blifvit färdig, erhållit sin nuvarande sträck
ning genom Victoria- och Vasagatorna, utgöra samtliga de fyra 
sparviigsliniernas längd tillhopa 30,200 fot, eller 8,966 meter. 
Reglemente för spårvägstratikeu i Göteborg faststäldes af Eders 
Kungl. Maj:ts Hefallningshafvande den 27 mars 1880. 

Angående sparviigarnes tratikering och drift under aren 
1 8 8 1 - 1 8 8 5 har efter Poliskammarens årsberättelser upprättats 
nedanstående tabell: 

De hamnarbeten samt kaj- och brobyggnader, som styrelsen 
för Göteborgs hamn- och elfarbeten under femårsperioden låtit 
utföra, upptagas i tabell I Att. T. 

Till underlättande af inseglingen till Göteborgs hamn har 
staden anlagt och underhåller bak a Vinga.samt ledfyrar å Buskär, 
Böttö, Gefveskär och Knippelholmen, samt 2 fyrlyktor vid Klip
pan, of vanför de Carnegieska bruken. Kostnaden för underhållet 
af stadens bak- och ledfyrar uppgår till tillhopa omkring 7,000 
kronor ärligen, deruti inberäknad aflöningen åt fyrvaktarne. 

För upprätthållande af förbindelsen emellan hamnen oVh 
liafvet vintertiden anskaffades år 1883 ett isbrytar-ångfartyg föl
en kostnad af 300,000 kronor. 

Berättelse angående Göteborgs vattenledningar tinnes in
tagen i tabell TAtt. U. 

Uppgifter om antalet iiybygda boningshus inom staden under 
ifrågavarande period, äfvensom angående bebggda och obebygda 
tomter samt länderier och lägenheter med deras taxeringsvärden 
jemte antalet af år 1885 befintliga boningshus, rerk och wvätl-
ningar samt offentliga byggnader meddelas i tabel l N:o 3 . 

Någon egendom af fideikommissnatar, hvarom uppgift bort 
meddelas i tabel l N:o 4 , finnes icke inom stadens område. 

Förteckning öfver fasta egendomar, som 1885 tillhörde in
hemska aktiebolag samt främmande, magiers undersåtar, med 
taxeringsvärden å dessa egendomar, innefattas i tabe l lerna 
Nrris 5 och 6. 

V a r u v e x l i n g e n . Metaller. Likasom under förra femårs
perioden har under åren 1881—1885 från Göteborgs hamn ex
porterats en ganska betydlig mängd stångjern, sömjern, smält
stycken, bessemerprodukter och andra brukseffekter från åtskilliga 
handelshus i Stockholm och enskilde bruksegare i bergslagspro
vinserna genom ombud eller agenter här på platsen. Försälj
ningen till utlandet af dylikt speditionsgods har dock vanligen 
verkstälts af handelshus i Stockholm, öfver hvilken plats ifråga
varande effekter, såsom äfven i förra berättelsen omnämnts, ut
skeppats, innan jernviigskommimikationcrna nått sin nuvarande 
utveckling. 

Passagerarcafgiftcn har alltsedan första sparvägsliniens öpp
nande utgjort 10 öre personen för Ii varje linie. 
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Tab. Litt. U. Berättelse öfver Göteborgs vattenledning under åren 1881—1885. 

angifver den tynande stämning, .som i allmänhet varit radande 
sedan ar 1880, ocli under trycket Ii varat' priset a dessa Sveriges 
betydande stapelartiklur småningom gifvit vika till den I a «ja 
punkt, a hvilken de liefnnno si" vid slutet af ar 1885 och vid 
hvilken dessa tillverkningar anses icke kvinna i allmänhet leinna 
någon behållen vinst för producenten. 

Den ringa efterfrågan, som a utlandets marknader radt för 
de svenska bättre och dyrare brukstillverkningarne af stångjern 
och som under de senaste tio aren blifvit allt niera markliar, sy
nes ej hafva någon utsigt att framdeles synnerligen ökas. Dylikt 
jern för ståltillverkning har, livad ordinära stämplar beträffar, 
under de sista fem aren varit i hög grad svart att afsätta. 

Någon hufvudsaklig förändring i sättet för tillverkningen af 
jern och stål har, sedan sista femarsberättelsen afgafs, icke vid
tagits. Tillverkningen af bessemerprodukter i göt samt alla för 
vanligt jern förekommande former, för hvilken stora och särdeles 
dyrbara anläggningar gjorts vid många svenska bruksegendomar 
och af hvilken tillverkningsmetod man hoppats vinna stor fram
gång inom bruksiudustrien, synes icke hafva tilltagit i myckenhet 
eller förbättrats i så hög grad, a t t dessa förhoppningar i all
mänhet kunna anses hafva förverkligats. Endast vid ett eller 
annat af de större jernbruken har det lyckats att åstadkomma 
en bessemerprodukt af så öfvervägande jemn och god qvalitet, 
att dessa bessemertillverkningar, oaktadt det vida högre priset 
mot engelsk bessemer, kunnat i större mängd linna, afsättning a 
utlandets marknader. I livar je fall förmå de icke, da det är 
fråga om större qvantiteter, såsom för tillverkning af räls, je rn-
bjelkar, [ilat, för konstruktionsbehof a. s. v. undantränga eller 
ens tälta med den vida billigare, men för dylika ändamål fullt 
användbara engelska besseinern. 

Deremot har tillverkningen af jern och stal på den s. k. 
.Siemens-Martin-metoden ökats icke obetydligt under den senaste 

Nedanstående, efter uppgifter från härvarande tullkammare 
upprättade tabell utvisar exporten af metaller frän Göteborgs 
hamn, dervid, med afseende å förändrad rubricering i taxan frän 
och med 1885, exporten för sagda år, hvilken i följd deraf icke 
kan med de föregående årens jemföras, upptages särskildt: 

Uppgift om metallexporten genom stadens jern- och metallvåg 
meddelas i sammandrag i tabell F Att V å nästa sida. 

Minskning i utförseln af jern, stal och ö t riga bergsprodukter, 
hvilken blifvit synnerligen märkbar under de senaste tre åren, 
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Tab. Litt. V. Statistisk uppgift å rörelsen vid Göteborgs jern- och metallvåg under femårsperioden 1881—1885. 

femårsperioden, och denna metod anses ock vara den, sinn under 
de tryckta konjunkturerna i jerunnirknaden lemnar den jenifö-
relsevis bästa liehallna vinst för tillverkaren. Men äfven inom 
denna gren är täflan med engelska och amerikanska Siemens-
Martin-tillverkningen redan ganska stor, och dessas vida billigare 
pris börja i màn^a fall förminska användandet af svensk Sieinen-
Martiu, som likväl i egenskap af råämne för inanda behof inom 
industrien, der synnerligen goda egenskaper hos jernet tagas i an
språk, såsom vid tillverkning af liästskosöm i kallt tillstand in. in., 
bibehåller sitt framstående namn och sin höga rang pa grund af 
de godartade svenska maliner, som dertill användas. 

Svenskt tackjern har äfven under femårsperioden utförts i 
en icke obetydlig mängd till Kurland, fVir att jenite tillsatt tack
jern af goda spanska malmer, som i stor skala införas till Eng
land, der användas vid tillverkning af jern samt bessemer och 
Siemens-Martin-produkter, livilka i stort omfång och för många 
olika ändamål begagnas i täflan med svenska produkter af sainina 
slag. Svenskt tackjern har dock under de senare aren af «jvin-
([venniet rönt allt mindre efterfrågan och var under ar 1885 
synnerligen trögsaldt. 

Afsättningen af s. k. finjern, sömjern och bandjern har äfven 
under aren 1881 —188") varit mindre liflig. Sömjern, som till 
stor de! användes i utlandet för tillverkning af handsmidd liäst
skosöm, blifver, i den man niaskingjord liästskosöm alltmera 
\ inner insteg, mindre efterfragadt. För tillverkning af liästskosöm 
medelst maskiner erfordras ett råmateriel i annan form än tenar, 
hvilket i sin man har inflytande pa afsättningen af sömtenar 
(nailrods), som vid slutet af ar 188ä stodo i sa lagt pris, att 
det med endast 'M) à 40 öre pr centner öfversteg det för vanligt 
smidt och valsadt stangjern samtidigt gällande. 

Efterfrågan af svenskt brännstal i bunkar och knippor har 
under de sista tio åren stadigt minskats. Det vida billigare 
tyska stålet, som i Ostindien säljes till omkring hälften eller 
två tredjedelar af det pris, liva.fi den svenska ojeinförligt bättre 
varan måste hallas, har der vunnit en allt vidsträcktare använd
ning och har småningom nästan undanträngt det svenska stålet. 

Smidd spik har alltmera försvunnit ur handeln och ersatts 
af valsad eller dragen. 
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hvaraf synes, ;ttt utförseln af detta sädesslag öfver ( iötehorg ineil 
hvarje ar, om inan undantager 1883, i icke obetydlig inan nedsatt. 
-.Minskningen framträder sa mycket mera, (un man joniför dessa 
siffror med dem för de tva nästföregående aren, eller ar 1879, da 
från Göteborg utfördes 6,681,6;}" kubikfot, eller omkring 1,940,000 
centnor, och ar 1880, da der utfördes 6,929,601 kubikfot, eller 
mera än 2,000,000 centnor hafre. Denna minskning, livilkon 
utgör omkring 40 %, torde höra tillskrifvas dels mindre goda 
skördar, dels större förbrukning af hafre inom landet, dels den 
omständighet, att Göteborg i staden Uddevalla fatt en allt större 
modtäflare i fråga om hafreutförseln, och dels de nya jernvii-
garne till Yarberg och Halmstad, som tillföra dessa städer ej 
obetydliga qvantiteter hafre frän orter, hvilkas hafreexport förut 
skedde öfver Göteborg. 

Efter uppgifter frän tullkamniaren har angående e.r/airten 
frän Göteborg af omalen ocli målen spanmal upprättats följande 

stora snabbgående ångare hafva dessa länder hlifvit salta i till
fälle att öfvers\ äfnina Europa med sina stora och rika skördar 
och derigenom helt och hållet förändra verldsinarknadens ställ
ning beträffande spaiimal. 

Under ifråga 
utförts: 

lia hatten för yran har under dessa ar vexlat mellan l."> oeli 
20 procent. 

Likasom under aren 1876—1880 har granoxporton fortfa
rande lidit af konkurrens med lligagran och amerikansk spnice. 
f följd af ile tryckta konjunkturerna i utlandet har i allmänhet 
största afsättiiingen »ält smärre dimensioner och sämre kvaliteter, 
hvarigenom prisen öfverhufvud taget stält sig laga. 

De tva första aren af perioden voro utan tvifvel ganska 
fördelaktiga för exportörerne, livareniot förhållandena under de 
tre senare aren gestaltade sig till det sämre, beroende pa fallande 
pris i utlandet och af den allmänna stagnationen i handel och 
rörelse framkallad svårighet för afsättning. Konkurrens pä plat
sen har för öfrigt åstadkommit, at t inköpsprisen icke statt i ett 
rimligt förhållande till de utländska försäljningsprisen. 

Mängden af exporterade plankor, hattens och bräder samt 
andra till trävaror hänförliga artiklar inhemtas af följande 

l'"ört<'rkinu<i öfrer träraror, r.rjiorferadr från (lotebory. 

Häraf framgår, at t prisen a hvete och nig under dessa fem 
ar nedgått med icke mindre än omkring .'18 %, men att korn och 
hafre deremot bättre hållit sig uppe, enär prisfallet ä dessa ej 
uppgår till mera än 14 à 15 %. 

Orsakerna till dessa prisfall äro väl hufvudsakligen at t finna 
i nya, förr föga kända konkurrenter, med hvilka vara jordbru
kare fatt at t täfla, nemligen Ostindien, Australien, Nya ZeaJand, 
Afrika och i synnerhet Amerika. Genom nya jernvägslinier och 
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Importen af hufvudsakligare varuartiklar samt antalet frän 
n/iiken orter här inklarerade fartyy med deras drä^tighet liafva 
uppnifVits af tullkammaren och innefattas i följande tvä tabeller: 

/ / ufr it < lnakliya iinj> orten. 

Till ntriken orter utklarerade fartyy. 
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Tulliipjibördeii hov iift/jort: 

Under ifrågavarande fem ar liar således stadens segelflotta 
minskats med 20 fartyg och ,r>,828-r>i tons, medan dereinot ång-
båtsflottan ökats med 33 fartyg och 14,914.51 tons samt 2,477 
hästkrafter. Sedan år 1876, då staden egde 20.'? segelfartyg om 
65,842. i o tons och 63 ångfartyg om 19,977.6 7 tons med 3,563 
hästkrafter, har segelflottan minskats med 44 fartyg och 12 ,51 .70 
tons samt ångbåtsfiottan ökats med 36 fartyg, 17 ,66 .8 0 tons och 
3,118 hästkrafter. Segel- och ångfartygens sammanlagda antal 
och drägtighet utgjorde: 

Af de här hemmahörande ntrihex gående fartygen voro de 
af trä samtligen bygda på kravel och jernångfartygen alla på 
klink. De birikex gående fartygen äro till största delen bygda 
på kravel; och hafva alla fartygen hufvndsakligen varit använda 
till fraktfart, med undantag af dem, som begagnats till bogseringar 
och skärgårdstrafik samt tvenne, som användts till sälfängst i 
lshafvet. 

De xrpuxka fartyg, på hvilka imnöiixtvinyar af besättningar 
ii härvarande sjömaiisluis egt rum, hafva utgjort: 

Anledningen dertill, a t t påmönstringar för ett så ringa antal 
utländska fartyg allt sedan år 1879 å härvarande sjömanshus 
egt rum, är att tillskrifva stadgandena i kung!, kungörelsen den 
1 november 1878 »angående befrielse för befälhafvare a utländskt 
fartyg a t t låta påmönstra utländsk besättning ni. ni. 

Antalet af dem, hvilka, vid Göteborgs sjömanshus åtnjutit 
understtid, äfvensom understödens sammanlagda belopp, utgjorde: 

Sjöfarten . Enligt uppgift från Göteborgs sjömanshus voro 
under femårsperioden 1881 —1885 här i staden hemmahörande 
segel- och ångfartyg till nedan upptagna antal och drägtighet, 
nemligen : 
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Tab. Litt. W. Vexelslut å Göteborgs börs. 

under alla tre aren. Rederierna för lastångare, större och mindre, 
liafva i allmänhet varit lyckligare, i det at t resultaten af deras 
verksamhet åtminstone under periodens tre första ar visat sig 
temligen tillfredsställande. Under aren 1884 och 188.") nedgingo 
dock frakterna äfven för lastångareflottan sa betydligt, at t något 
nämnvärdt öfverskott i allmänhot icke uppstod, och ett och annat 
fartyg till och med seglade med förlust. Passagerareangfartygen 
synas deremot under ifrågavarande period liafva gifvit sina rederier 
«anska god afkastning. 

Den transatlantiska skeppsfarten var under ar 1881, om 
icke synnerligen vinstgifvande, dock sådan, a t t den lemnade re
derierna öfverskott, men äfven här föl lo raterna hastigt, sa att 
det är antagligt, at t de rederier, hvilka haft sina fartyg i denna 
fart, under de senare ii ren icke kunnat segla utan förlust. 

Af hvad här ofvan under rubriken »Sjöfarten» anförts, fram
går, hvad ock i sista femårsberättelsen anmärkts, att ångfartygen 
synas allt mera undantränga segelfartygen. 

Med svenska ångare liafva reguliera åvffbåtsförbindelser 
underhållits emellan Göteborg och följande utländska hamnar, 
nemligen: Kredrikshamn, Köpenhamn, Liibeck, Stettin, Hamburg, 
Rotterdam, Antwerpen, Havre, London, Newcastle, Sunderland 
och Middlesborough, Granton, Glasgow och Liverpool. Dessutom 
liafva med Göteborgsangare upprätthållits reguliera turer en gång 
i månaden emellan Göteborg och spanska samt medelhafshamnar, 
via hamnar vid Östersjön. 

Utländska ångfartyg hafva upprätthållit reguliera förbindelser 
med Köpenhamn och Stettin, Amsterdam, Hull, och West Hart le-
pool, och under åren 1884 och 1885 jemväl med New York. 

För re.eehluten å Göteborgs börs rodogöres i tabellen 
T Att. W. 

Tabellerna X, Y och Z upptaga: 
tabell Litf. X antalet handlande, i Göteborg jemte deras 

betjening och bevillning i och för rörelsen under ar 1881 —1885; 
tabell Lift. V antalet och beskaffenheten af de under samma 

tid i staden och å dess område i gång varande fabriker, antalet 
af der anstäldc arbetare samt tillverkningarnes värde och för 
rörelsen erlagd bevillning; och 

Frakthandeln och angfartygsrörelsen. Aren 1881 — 
188f) hafva för fraktfarten med segelfartyg a europeiska far-
ratten varit i högsta grad ogynsamma. Vid 1881 års ingång 
hyste rederierna den förhoppning, att fraktsatserna i allmänhet 
nedgått så lågt, att en ytterligare sänkning icke vore möjlig. 
Da fraktmarknaden sistnämnda ar i februari och mars månader 
öppnades, sågo sig emellertid rederierna mot förväntan nödgade 
att antaga lägre frakter, än som betalts under våren året förut. 
De sälivnda ytterligare reducerade frakterna antogos af rederierna, 
dels för att hålla fartygen i fart och dels hufvudsakligast, emedan 
dn väntade, at t en ej obetydlig fraktstegring under sommaren 
och hösten skulle inträda. Dessa förhoppningar strandade dock, 
då än ytterligare fraktfall inträffade. IM enahanda sätt har 
livart af de efterföljande åren ingått med förväntningar om frakt
stegring, hvilka förväntningar städse gäckats. Under periodens 
tre sista år har i alla svenska hamnar en stor mängd segelfartyg 
varit upplagda under längre eller kortare tid, och ett ej obe
tydligt antal rederier har låtit sina fartyg ligga overksamma 

Antalet folkpass, uttagna vid härvarande tullbcvaknings-
inspektion, har utgjort år 1881: 157 st.; 1882: 137 st.; I88.S: 
214 st.; 1884: 159 st.; 188."»: 15:} st. 

Transi toröre lse i l . Under nedanstående år har öfvor Göte
borg föisiindts följande antal kolli transitogods, nemligen: 
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Tab. Litt. X. Antalet handlande i Göteboro. 

af sex finnas inom staden, och dels den tillfälliga utskänkning, 
som särskildt medgifvits inom staden och å densamma trafike
rande ångbåtar. Rörande antalet minuterings- och utskänknings-
ställen äfvensom den tillfälliga utskänkningen samt beloppen af 
utskänkningsafgifterna och deras användande hänvisas till ta
bellerna TAtt. A och A. 

Af dessa tabeller framgår, bland annat, att konsumtionen af 
spirituösa i förhållande till invånareantalet ej obetydligt min
skats, i det att under försäljningsåret 1880—1881 pâ h varje i 
staden mantalsskrifven person belöpte 7-7 2 kannor mot 6-90 
kannor på hvarje person under året 1884—1885, ett förhållande, 
som tvifvelsutan bör tillskrifvas, utom de tryckta konjunkturerna 
och deraf åtminstone inom vissa yrken framkallade låga arbets
löner, äfven och i synnerhet den ifver, hvarmed nykterhetssträf-
vandena inom nästan alla samhällsklasser under perioden om
fattats. Särskildt torde till nämnda lyckliga resultat i sin mån 
hafva bidragit den af Styrelsen vidtagna åtgärden att inom olika 
delar af staden inrätta för arbetarebefolkningen afsedda läsrum. 
På förslag af Styrelsen stälde nemligen Stadsfullmägtige år 1882 
till Styrelsens förfogande ett belopp intill 10,000 kronor af sta
dens andel i bränvinsmedlen, att under följande försäljningsåret 
användas för anordnande af lokaler, i hvilka ej mindre tillfälle 
till läsning bereddes arbetare, än äfven lättare kost och drycker 
af ej spirituös beskaffenhet mot billigt pris hölles de besökande 
tillhanda, och i följd häraf inrättades af Styrelsen redan under 
hösten 1882 tre dylika läsrum, hvilket antal i februari 1883 
ökades till fyra. Det intresse, hvarmed denna anordning af 
arbetarebefolkningen omfattades, föranledde icke allenast anslag 
till läselokaler jemväl under de följande åren, utan äfven att ett 
femte läsrum i oktober 1884 för allmänheten öppnades. För 
antalet besökande under hvarje år äfvensom för de till läsrummen 
använda belopp redogöres här nedan sålunda: 

År 1883 utgjorde antalet läsrum 4, besökande 145,425, anslag kr. 7,405-C9 

» 1884 » » » 4, » 198,780, » » 7,230-28 

» 1885 » ». .. 5, » 233,205, » » 11,706-s». 

I afseende på utskänkningstiden stadgades af Styrelsen i 
oktober 1881, att, med undantag af «aptitsupen» till måltid, all 
försäljning af bränvin å bolagets utskänkningsställen skulle upp
höra klockan 7 e. m. under tiden från den 15 oktober till den 
15 mars, och under öfriga delen af året klockan 8 e. m. alla 
söckendagar utom aftnarne före sön- och helgedagar, då utskänk
ningen skulle upphöra klockan 6 e. m., hvilka bestämmelser 
ännu vid periodens utgång voro gällande, med den från den 1 
april 1884 vidtagna ändring, att tiden för det tidigare upp
hörandet af utskänkningen af bränvin räknades från den 1 ok
tober till den 1 april. Sedan Eders Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande, med bifall till framställning af Stadsfullmägtige, stadgat, 
att ölutskänkningsställena i Göteborg skulle stängas, från den 1 
oktober till den 1 april, klockan 8 e. m., och öfriga delen af året 
klockan 9 e. m., bestämde Styrelsen i september 1882, att bo
lagets för den arbetande klassen afsedda utskänkningsställen skulle 
stängas på samma tider. 

Då den i och för sig ringa skilnaden af 10 öre pr kanna, 
hvartill dubbelrenadt bränvin från den 1 maj 1879 sålts billigare 
än det bättre s. k. tiodubbelt renade bränvinet, föranledde till 
ett öfvervägande bruk af den sämre och skadligare varan, hafva, 

• Ii Bohus tän. 5 

tabell TAtt. Z antalet under perioden af stadens handt-
verkare jemte deras arbetsbiträden och påförd bevillning. 

Minuthandeln med och utskänkningen af bränvin och andra 
spirituösa drycker hafva under sista femårsperioden fortfarande 
varit Öfverlåtna åt Göteborgs utskänknings-aktiebolag, utom be
träffande dels de fasta utskänkningsställen, hvilka till ett antal 
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Tab. Litt. Y. Fabriksrörehen i Göteborg åren 1881—1885. 

jemlikt beslut af Styrelsen, båda dessa sorter bränvin från den 
1 december 1881 sålts till samma pris, eller 2 kronor 50 öre per 
kanna, hvarjemte stadgats förbud att utlemna dubbelrenadt bränvin, 
utom da sådant uttryckligen begäres, hvilka åtgärder haft den 
påföljd, att afsättningen af dubbelrenadt bränvin, som under 

är 1880—1881 uppgick till 196,647-80 kronor, 
» 1881-1882 nedgått » 54,255-70 » 

På sätt i förra femårsberättelsen omförmäldes, återstodo vid 
1880 års slut blott två af de bolagets värdshuslokaler, hvarest 
af spirituösa drycker endast s. k. aptitsup åt spisande gäster 
finge serveras. I och för fortsatta försök med inrättande af 
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Tab. Litt. Z. Handtverkerierna i Göteborg under åren 1881—1885. 

dylika matställen hafva frän och med den I januari 1884 
tvenne af de största utskänkningsställena under N:o 1 vid 

Skeppsbron och N:o 36 vid Masthuggs torget för sagda ändamål 
anordnats. 
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Tab. Litt. Å. Minuthandeln med och utskänkningen af bränvin 
i Göteborg åren 1881—1885. 

Tab. Litt. Ä. Göteborgs utskänkningsaktiebolags verksamhet. 

Anm. rördelas ofvanstående på utskänkningcn och minuthandeln uppkomna nettobehållningar p& myckenheten af försåld spirituösa, framgår deraf, att bolaget, utom 
de af vinhandlarne för upplåtna rättigheter inbetalda belopp och uppkomna räntevingter, till stadskassan erlagt: 

för hvar)e i utskänkningen och minuthandeln afyttrad kanna spirituösa. 

Samtliga förestieude årliga nettobehållningar af bolagets rörelse, uti hvilka den bestämd» afgiften, utgörande för år 1880—1881 kronor 242,059-56; 
år 1881-1882 kronor 21<J,367l5; Är 1882—1883 kronor 216,17375; år 1883-1884 kronor 206,44770; samt år 1884-1885 kronor 223,185-00, Ur inberäknad, 
hafva blifvit till stadjkassan för behörig fördelning inlevererade. 

Fördelus åter ofvanstående genom utskänkning och minuthandel afyttrade myckenhet spirituösa på antalet af stadens invånare, belöper sig för år 
1880-1881 7-72 kannor; 8r 1881—1882 7-8Ï kannor; år 1882-1883 69I kannor; år 1883—1884 6-»5 kannor; samt år 1884—1885 6-90 kannor på hvarje 
mantalsskrifven person. 

3:o) Stadens andel i bränvinsmedlen inflyter i kommunens gemensamma kassa 
och användes i regeln för gemensamma behof; dock hafva af dessa medel 
särskildt anvisats anslag till följande behof: 
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b) i afseende å den eyentliya postuppbörden och de der-
med bestridda utyifter m. in.: 

samt, om för hvartdera året uttages summan af alla de medel, 
som â ena sidan af allmänheten inbetalts till postkontoret för 
abonnerade tidningar, för postanvisningar och postförskott samt 
såsom sparbanksinsättningar och, å andra sidan, af postkontoret 
utbetalts till allmänheten för dylika försändelser och för sjömans-
invisningar samt såsom sparbanksuttagningar, 

c) i afseende å tidninys-, postanvisninys-, postförskotts-
ovh sparbanksrörelsen m. m.: 

Vid jemförelse af poströrelsen i Göteborg under sista året 
af nu ifrågavarande period (1885) med den under de sista åren 
af näst föregående två femårsperioder (1880 och 1875) visar sig, 
med begagnande af mera afrundade tal, förhållandet sålunda: 

1 fråga om brefvexlinyen genom Göteborgs postkontor, an
talet afgångna vanliga försändelser såsom bref, brefkort m. m., 
tidnings- och korsbandsförsändelser, värdeförsändelser samt post
kontorets uppbörd och utgifter åberopas från samma kontor lem-
nade uppgifter, hvilka innefattas i tabell Litt. Ö. 

En sammanställning af uppgifter i denna tabell utvisar föl
jande förhållande emellan rörelsen under de senast förflutna fem 
åren, neniligen: 

a) i afseende å de expedierade försändelserna: 

Anm. ') Hiirmed rättas beträffande åren 1880 oeh 1875 deu vid uppgifterna till 
förra fein&rsberättelsen förelupna oegentlighetcn, utt i beloppet för in
betalda tidningsmedel inräknats den del deraf, som utgjort postbe-
fbrdringsafgift, hvilkea afgift, såsom ingående i den under posten »npp-
börd" upptagna summa, rätteligen i de för nu ifrågavarande period 
meddelade uppgifter ej inräknats i beloppet för inbetalda tidningsmedel. 
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') I omkostnaderna ingå, bland andra, utgifterna för postföring å landsväg och med roddbåt i allra närmast hela Göteborgs och Bohus län samt en betydlig del af Hallands län äfvensom 
för postföringen med störste delen af de från Göteborg utgående ångfartygen. 2) De inbetalda tidningsmedlen äro denna gång upptagna till endast det belopp, som motsvarar hvad postverket för de 
reqvirerade tidningarne erlagt, (således ej såsom förut, med inberäkning af postbefordringsafgiftema, hvilka åter ingå uti den ofvan augifna »uppbörden af postafgifter»). Motsvarande siffror för 
föregående femårsperiod voro: år 1876 kronor 29,636-70; år 1877 kronor 32,332-75; år 1878 kronor 29,767-10; år 1879 kronor 27,282-52 f och år 1880 kronor 28,813-39. 
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Tab. Litt. Aa. Göteborgs statstelegrafs verksamhet under åren 1881—1886. 

År 1880 utgjorde antalet 101, medan detsamma år 1875 
uppgick till 356. 

Angående Göteborgs statstelegrafstations verksamhet under 
åren 1881—1885 hänvisas till tabell Lift. Aa. 

De försäkringsinrättningar, hvilkas styrelser hafva sitt säte 
i Göteborg, utgöras fortfarande af Brand- och Lifförsäkrings-
aktiebolaget Svea samt Återförsäkringsaktiebolaget Astrea, äfven-
som följande bolag och föreningar för sjöförsäkring, nemligen: 
Sjöförsäkringsaktiebolaget Gauthiod, Göteborgs och Bohus läns 
Sjöassuransförening, Sveriges Allmänna Sjöförsäkringsaktiebolag, 
Sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean, Sveriges Ångfartygsassurans-
förening och Göteborgs Nya sjöassuransförening. Rörande dessa 
försäkringsinrättningars verksamhet under ifrågavarande femårs
period åberopas tabellen N:0 7. 

Bankinråttningarna i Göteborg hafva under 1881—1885 ut
gjorts af: Riksbankens afdelningskontor i Göteborg, Göteborgs 
enskilda bank, Skandinaviska kreditaktiebolaget, Göteborgs in-
teckningsgarantiaktiebolag, Aktiebolaget Göteborgs köpmansbank 
och Aktiebolaget Göteborgs folkbank; och hafva dessa bankin
rättningar angående sin verksamhet under nämnda år meddelat 
uppgifter, hvilka innefattas i tabellerna Ab, Ac, Ad, Ae, Af 
och Ag. 

Utom aktiebolagen Göteborgs folkbank och Göteborgs köp
mansbank samt Göteborgs inteckningsgarantiaktiebolag, hvilka, 
på sätt inhemtas af här ofvan förut åberopade tabeller, tillika 
utöfva sparbanksrörelse, samt den med år 1884 öppnade Post
sparbanken, finnas i Göteborg tvenne sparbanker, nemligen Göte
borgs sparbank, hvilken, stiftad år 1820, är den äldsta i riket, 
samt Göteborgs och Bohus läns sparbank, hvilken stiftades år 
1863. Dessa sistnämnda tvenne sparbanker hafva angående sin 
rörelse och verksamhet under hvart af åren 1881—1885 meddelat 
uppgifter, hvilka innefattas i närstående tabeller: 
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Med postdiligenser från Göteborg hafva befordrats resande 
till följande antal, nemligen: 

Angående Postsparbankens rörelse hänvisas till de uppgifter 
derom, hvilka ofvan meddelats i sammanhang med redogörelsen 
öfver Göteborgs postkontors verksamhet, utgörande, enligt sagda 
uppgifter, insättningar och uttagningar i Postsparbanken: 

år 1884 insättningar kr. 23,704 ocli uttagningar kr. 8,801'07 

» 1885 « » 27,585 » » » 20,111-48; 

hvarvid dock är att märka, att dessa belopp utgöra hvad som 
blifvit insatt och uttaget icke blott i Göteborg, utan äfven å de 
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Tab. Litt. Ab. Riksbankens afdelninqskontors i Göteborg berättelse för åren 1881—1885. 

orter i stadens gränskap, der poststationer finnas, hvilka lyda 
under postkontoret i Göteborg. 

Såväl Göteborgs sparbank och Göteborgs och Bohus läns 
sparbank, som ock öfriga sparbanker inom länet hafva blifvit 
under år 1885 inspekterade af landskamreraren i länet på grund 
af Eders Kungl. Majrts Befallningshafvandes särskildt utfärdade 
förordnande. 

Öfver de anmärkningar, som dervid förekommit, hafva de 
särskilda styrelsernas yttranden blifvit infordrade. 

Till ledning vid bedömandet af den ekonomiska ställningen 
inom samhället under ifrågavarande period åberopas, utom de 
uppgifter beträffande den stadens handlande, fabriksidkare och 
handtverkare i och för rörelsen påförda bevillning, som innefattas 
i ofvan införda tabeller Litt. X, Y och Z, samt de härför egnade 
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Tab. Litt. Ac. Göteborgs enskilda banks hufvudkontors rörelse under åren 1881—1885. 

uppgifter i de ofvan leninade redogörelserna för bankernas och 
sparbankernas verksamhet, jemväl nedan intagna meddelanden 
angående konkursernas, lagsökningarnas och växelprotesternas an
tal för hvarje år under perioden samt beträffande pantlånerörelsen 
och stadens fattigvård under samma tid. 

Antalet hos Rådstufviirätten anhängiggjorda konkurser under 
åren 1881—-1885 har varit: 

Angående lagsökningarna för gäld hos Magistraten i Göte
borg under åren 1881—1885 har upprättats följande tabell: 
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Tab. Litt. Ad. Uppgift rörande vissa delar af Skandinaviska kreditaktiebolagets verksamhet under åren 1881—1885. 
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Tab. Litt. Ae. Göteborgs inteckningsgarantiaktiebolags verksamhet under åren 1881—1885. 

Beträffande pantlånerörelsen hafva de tvä bolag, Bolaget för 
pantlåning i Göteborg och Majornas pantlåneaktiebolag, hvilka 
här i staden utöfva verksamhet, hufvudsakligen för att bereda 
den fattigare befolkningen tillfälle till erhållande af lån på pant 
mot lägre ränta, än som för dylika lån eljest plägar förekomma, 
meddelat de uppgifter, hvilka innefattas i följande två tabeller: 

Bolaget för pantbelåning i Göteborg. 

Majornas pantlåneaktiebolag. 

Då de enskilde pantlånarnes rörelse först genom kungl. för
ordningen den 7 november 1884 angående vilkoren för idkande 
af pantlånerörelse stälts under offentlig kontroll, kunna uppgifter 
om denna rörelse meddelas endast för tiden från och med den 
1 april 1885, då den nya lagen trädde i kraft, På grund af 
stadgandena i nämnde lag har rättighet att drifva pantlånerö
relse af poliskammaren meddelats ofvannämnda tvenne bolag med 
5 kontor samt 17 enskilda personer med 19 kontor. Omfånget 
af pantlånerörelsen i dess helhet under tiden från den 1 april 
1885 till samma års slut framgår af nedanstående efter polis
kammarens berättelse meddelade tabell: 

Enligt uppgift från Notarius Publicus hafva i Göteborg pro
testerats vexlar till följande antal, nemligen: 

Sammandrag angående antalet understödstagare samt in
komster och utgifter vid Göteborgs fattigvård under åren 1881 
—1885 meddelas i följande tabell: 

Anm. Inkomsterna hafva utgjorts af anslag och personela afgifter, tolags-
medel, afgifter för verkstälda arbeten, räntor m. m. Från och med är 1882 
ingår räntan å bokförda värdet af försörjningshusen, hvilka tillhöra staden, i så 
väl inkomster som utgifter. 
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Tab. Litt. Af. Aktiebolaget Göteboras köpmansbank. 

Rörande de fastigheter i Göteborg, som vid femårsperiodens 
slut innehades af aktiebolag och främmande magters under
såtar, hänvisas till hvad derom blifvit nämndt i 5:te afdelningen 
af denna berättelse. 

Undervisningsanstalter. 

A) Offentliga läroverk och andra stiftelser för undervisning: 
1 allmänhet. 

l:o) Göteborgs högre latinläroverk. I detta läroverks orga
nisation och verksamhet har, i följd af Eders Kungl. Maj:ts 

nådiga bref den 5 mars 1880 och den 28 april 1882, den för
ändring inträdt, att från latinläroverket till Göteborgs realläro
verk successive öfverflyttas hvarje år en klass å reala Iinien, så 
att vid början af höstterminen 1885 nämnda linie i sin helhet 
blifvit dit öfverflyttad. 

Under hela femårsperioden har antalet ordinarie lärare vid 
läroverket utgjort: 1 rektor, 8 lektorer och 11 adjunkter. An
talet extra lärare utgjorde åren 1881, 1882 och 1883: 9; år 1884: 8 
och år 1885: 7, allt vid höstterminens början. Lärjungaines an
tal har, likaledes vid början af höstterminen, hvarje år varit: 
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2:o) Göteborgs Realläroverk, som vid ingången af ifråga
varande femårsperiod omfattade endast 4 klasser, har under denna 
tidrymd successive utvecklats genom tilläggande af en ny högre 
klass för hvarje läsår. O fre afdelningen af 7:de klassen bildades 
vid början af höstterminen 1885; och är således läroverket nu
mera fullständigt, ehuru, såsom äfven namnet gifver vid handen, 
endast å reallinien. 

För antalet lärare, utom rektor och öfningslärarne, äfvensom 
för lärjungeantalet under hvarje termin af de sista fem åren 
redogöres i följande tabell: 

4:o) Göteborgs Folkskolelärareseminarium. Lärarepersonalen 
vid seminariet har utgjorts af 1 rektor, 5 ordinarie adjunkter 
jemte lärare i musik, teckning, gymnastik och militäröfningar 
samt trädgårdsskötsel, äfvensom 1 extra lärare vid den med semi
nariet förenade öfningsskolans småskoleklass. Förhållandet med 
lärjungarne samt beloppen af beviljade anslag till stipendier in-
hemtas af nedanstående tabell: 

Tab. Litt. Ag. Tablå öfver Göteborgs Folkbanks verksamhet under åren 1881—1885. 

Läroverket har under hela förenämnda tid varit inrymdt 
dels i förhyrda, dels i provisoriskt uppförda lokaler. Ny byggnad 
för detsamma är under uppförande, hvilken byggnad blifver färdig 
till början af höstterminen 1886 och beräknas med inredning 
komma att uppgå till en kostnad af omkring 500,000 kronor, 
oberäknadt den af staden upplåtna tomten. 

3:ö) Göteborgs Femklassiga Allmänna Läroverk. Under
visningen vid detta läroverk har under hvartdera af de sista fem 
åren upprätthållits af rektor och 5 ordinarie ämneslärare, 3 öf-
ningslärare och 3 extra lärare. Lärjungarnes antal under samma 
tid har vid början af hvarje hösttermin utgjort: 

5:o) Stadens folkskolor. Beträffande antalet af dessa skolor, 
lärare och lärarinnor, äfvensom beloppet af stadens och statens 
bidrag till kostnaderna för folkskoleväsendet meddelas följande 
uppgifter: 
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I stadens bidrag är frän och med 1884 inräknad räntan â 
värdet af staden tillhöriga folkskolehus. Dessas antal utgjorde 
vid 1885 års slut 18, till bokfördt värde af tillhopa 1,023,920 
kronor. 

6:o) Småbarnsskolorna. Rörande dessa meddelas följande 
uppgifter : 

7:o) Realgymnusium. Antalet lärare och lärjungar vid detta 
läroverk har utgjort: 

Sedan ledningen af läroverket från och med höstterminen 
1883 öfvertagits af annan föreståndare, erhöll denne af Eders 
Kungl. Maj:t tillstånd att under fem års tid anställa mogenhets
examen å den reala linien. Vid början af höstterminen 1884 
förenades med detta läroverk Privata Elementarskolan till en 
undervisningsanstalt, under benämning Realgymnasium. Jemlikt 
kungl. kungörelsen den 29 maj 1874 ega de lärare vid Real
gymnasium i Göteborg, hvilka fullgjort derför stadgade vilkor, 
att efter vunnen befordran till tjenst vid statens läroverk, räkna 
sig tillgodo den tid, de vid Realgymnasium tjenstgjort. 

8:o) Realskolan för flickor, eller »Mathilda Halls skola för 
flickor». Förhållandet med antalet lärare och lärarinnor samt 
lärjungar vid detta läroverk äfvensom antalet klasser framgår af 
följande tabell: 

För läroverket är å tomten under N:ris 55 och 56 i stadens 
13:de rote för närvarande under uppförande en större stenhus
byggnad, i hvilken skolan höstterminen 1886 inflyttar. 

9:o) Nya Elementarläroverket för flickor. Antalet lärare 
och lärarinnor samt lärjungar vid detta läroverk, hvilket står 
under ledning af en direktion af åtta ledamöter, som tillsätter 
föreståndare samt lärare och lärarinnor, har vid början af höst
terminen utgjort: 

Under hvarje af förenämnda år hafva 22 elever åtnjutit fri 
undervisning. Till uppförande af ny byggnad för läroverket har 
tomt af stadsfullmägtige under år 1885 upplåtits. 

10:o) Privata elementarläroverket för flickor. Vid detta 
läroverk, som har till uppgift att bibringa sina lärjungar allmän 
medborgerlig bildning äfvensom att bereda dem för inträde i 
tillämpnings- och praktiska skolor, såsom Seminarium för bildande 
af lärarinnor, Handelsinstitutet, m. fl., har antalet lärare, lära
rinnor, lärjungar och klasser utgjort: 

ll:o) Kjellbergska flickskolan. Skolan har under åren 
1881—1885 varit delad i fem tvååriga klasser, hvartill under 
åren 1884—1886 lades en högre seminariiafdelning, hvars verk
samhet dock för nästa läseår installes. Skolans kapital utgjorde 
den 31 december 1885 kronor 228,551.69, hvaraf kronor 31,000 
för fastigheten. Antalet lärare, lärarinnor och lärjungar har 
utgjort: 

Ar 1881 12 lärare och lärarinnor samt 148 lärjungar. 

» 1882 12 » » » » 148 

» 1883 13 » » » » 149 

.. 1884 11 » » » » 156 

.. 1885 12 » - » » 148 

12:o) Fruntimmersföreningens flickskola. Uppgifter an
gående antalet lärare och lärarinnor samt lärjungar vid denna 
skola, äfvensom rörande skolans inkomster och utgifter samt dess 
kapital, innefattas i följande tabell: 
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De större inkomsterna under åren 1881 och 1882 bero pä 
då influtna gåfvor till föreningens byggnadsfond. Skolan inrymmes 
numera i eget, för densamma uppfördt hus å tomten N:o 35 i 
stadens 14:de rote, hvilken fastighet är bevillningstaxerad till 
60,000 kronor. 

13:o) Majornas elementarläroverk för flickor. Läroverket 
består af två afdelningar, den förberedande afdelningen och den 
egentliga elementarskolan, af hvilka den förra under läsearen 
1881—1884 varit indelad i 2 och derefter i 3 klasser. Under
visningen i elementarskolan meddelades under de tre första läse
aren af perioden i 7 och derefter i 6 klasser. Antalet lärare och 
lärarinnor samt lärjungar har vid början af höstterminen utgjort: 

År 1881 14 lärare och lärarinnor samt 166 lärjungar. 
» 1882 14 » » » » 158 
» 1883 16 » » » » 176 
» 1884 16 » » » » 190 
» 1885 17 » » » « 202 

Skolan har under förenämnda år åtnjutit statsanslag af 2,000 
kronor årligen. 

14:o) Sigrid Rndebecks elementarskola för flickor. Under 
det första året af perioden omfattade denna skola, utom för
beredande afdelningar, 6 klasser, hvartill år 1882 lades en 7:de 
klass. I förberedande afdelningen, hvilken numera består af tre 
klasser, intagas äfven gossar för att beredas till inträde i de 
allmänna läroverkens l:sta klass. Antalet lärare, lärarinnor och 
lärjungar har utgjort: 

År 1881 14 lärare och lärarinnor samt 91 lärjungar. 
» 1882 17 » » » » 100 
» 1883 18 « .. » » 115 
.. 1884 17 » » » » 124 
» 1885 17 .. » » » 154 

Från och med år 1883 har skolan åtnjutit statsanslag med 
1,000 kronor om året. 

15:o) Masthuggets elementarläroverk för flickor. Denna 
skola, som öppnades med höstterminen 1884, har till ändamål 
att såsom undervisningsanstalt för flickor bibringa sina lärjungar 
kunskaper i de ämnen, hvari undervisning vanligen meddelas i 
nutidens läroanstalter för qvinlig ungdom. Jemte en treårig för
beredande afdelning, gemensam för gossar och flickor, omfattar 
läroverket 4 elementarklasser och utvidgas i mån af behof med 
högre klasser. Vid läroverket, som står under en föreståndares 
ledning samt under inseende af en inom Masthuggsförsamlingen 
vald styrelse af nio personer, har undervisningen under båda de 
läseår, under hvilka skolan varit i verksamhet, bestridts af före
ståndaren och 6 lärarinnor, oberäknadt lärarinnorna i sång och 
gymnastik. Antalet lärjungar har under läseåret 1884—1885 
utgjort 92 och under läseåret 1885—1886 86. Kostnadsfri under
visning har under hvartdera läseåret meddelats 5 frielever. 

16:o) Primär- och Elementarskolan. Vid denna skola, hvari 
undervisning meddelas åt både gossar och flickor, har antalet 
lärare, lärarinnor, lärjungar och klasser utgjort: 

Lärjungarne, hvilka i vanliga fall intagas vid en ålder af 
6 à 7 år, förberedas, gossarne till inträde i 4:de klassen af de 
allmänna läroverken och Chalmers tekniska läroanstalt, samt 
flickorna till motsvarande klasser vid de för dem inrättade fort
sättningsskolor. 

l7:o) Förberedande skolan i Maj orna. Denna skola, som 
grundades år 1875, har till ändamål att åt gossar meddela under
visning till det kunskapsmatt, som erfordras för inträde i statens 
allmänna läroverk. Undervisningen har bestridts af 1 lärare och 
2 lärarinnor. Lärjungarne, hvilka äro fördelade i 3 klasser, hafva 
till antalet utgjort: 

År 1881 vårterminen 53; höstterminen 55 

» 1882 -. 65; » 64 

» 1883 » 74; » 63 

.. 1884 » 74; >, 64 

» 1885 » 62; » 53. 

18:o) Nya Privatskolan föv gossar. Skolan, som började 
sin verksamhet i augusti 1881, har till ändamål att förbereda 
lärjungarne till inträde i de 6 lägre klasserna af statens allmänna 
läroverk. Antalet lärare och lärjungar har varit: 

Läseåret 1881—1882 7 lärare och 23 lärjungar. 

.. 1882—1883 8 » » 41 

» 1883-1884 12 » » 56 

» 1884—1885 12 » « 53 

.. 1885—1886 11 .. » 52 

I lärareantalet har inberäknats 2 lärarinnor, som undervisat, 
höstterminen 1883. I skolan meddelas äfven undervisning i latin, 
hvaraf dock endast 8 å 10 lärjungar årligen begagnat sig. 

19:o) Privatskolan för flickor, eller »Elisabeth och Emelia 
Rossings skola», som började sin verksamhet är 1857, har till 
ändamål att förbereda sina lärjungar till inträde i högre läro
verk. Vid skolan, som består af 2 afdelningar, har antalet 
lärarinnor och lärjungar utgjort: 

Är 1881 5 lärarinnor och 42 lärjungar. 

» 1882 5 « » 43 

» 1883 6 » » 44 

» 1884 4 » » 40 

» 1885 4 » ' - 41 

20:o) Praktiska arbetsskolan. Skolan, som öppnades i sep
tember 1881 och är afsedd för såväl gossar som flickor, består 
af 3 afdelningar, nemligen ]:o) en hahdarbetsklass för barn af 
4—6 års ålder; 2:o) en förberedande skola i 3 klasser, som har 
till ändamål att bereda barn af 6—10 år till inträde i elementar
skolorna; och 3:o en slöjdafdelning för lärjungar i andra skolor, 
hvilka sakna slöjdundervisning. 

Lärarnes och lärarinnornas samt lärjungarnes antal har varit: 
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I slöjdafdelningen undervisas i träsnideri, svarfning och trä
slöjd efter det B. k. Nääs-systemet. 

21:o) Förberedande skolan. I denna skola, hvars ursprung
liga syftemål var att bereda gossar till inträde i någon af de 
allmänna läroverkens 5 nedre klasser, hafva sedan år 1882 äfven 
flickor varit intagna, åt hvilka meddelats undervisning i en kurs, 
motsvarande elementarläroverkens 5 nedre klassers å reala linien. 
Skolan är indelad i 3 klasser, och har undervisningen bestridts 
af föreståndaren och två lärarinnor. Elevernes antal har utgjort: 

Xr 1881 53 
» 1882 43 
» 1888 40 
» 1884 37 
» 1885 32. 

22:o) Privata läroverket, som började sin verksamhet den 28 
augusti 1884, har till uppgift att bibringa lärjungarne, hvilka 
utgöras af såväl gossar som flickor, en efter nutidens fordringar 
lämpad undervisning i vanliga skolämnen, gymnastik och slöjd 
samt, för flickorna, i handarbeten. Skolan består af två afdel-
n ingår, nemligen en förberedande med 3 ettåriga klasser och en 
elementarafdelning, i hvilken för närvarande blott finnas 2 klasser, 
men som för hvarje år kommer att utvidgas med en ny klass, 
tills det erforderliga antalet klasser blifvit bildadt. Antalet lä
rare och lärarinnor samt lärjungar har utgjort: 
Vid «lutet af 1884: 1 liir., 5 lärarinnor och 70 lärj., hvaraf 48 gogsar och 22 flickor. 

» .. 1885: 5 » 4 » » 118 » » 75 » » 43 » 

23:o) Göthilda-skolan eller Göthilda-stiftelsens skola. I 
denna skola, som står under en styrelse af 3 personer, meddelas 
fri undervisning åt gossar af mosaiska trosbekännelsen i hufvud-
sakligen samma ämnen och efter samma plan, som i de allmänna 
folkskolorna. Utgifterna för skolan, hvilka, oberäknadt hyresfri 
lokal, uppgå till omkring 3,400 kronor, bestridas af fonder, som 
stå under förvaltning af Göthilda-stiftelsens styrelse. Vid skolan 
hafva varit anstälde 3 lärare under åren 1881, 1882 och 1883 
samt 2 lärare och 1 inspektör under åren 1884 och 1885. Under 
nämnda år har lärjungarnes antal varit respektive 14, 18, 20, 
20 och 20. 

24:o) Willinska fattig-friskolan. I skolans läsafdelning, 
hvilken, såsom i förra femårsberättelsen jemväl omförmäldes, 
grundlades år 1767 af fattighuspredikanten Johannes Willin, har 
sedan grundläggningsåret till 1885 års slut lemnats fri under
visning åt 10,452 barn, af hvilka de behöfvande jemväl erhållit 
understöd i mat och kläder. Under åren 1881—1885 hafva i 
denna afdelning, som är delad i fem klasser med 2 lärare och 
3 lärarinnor, intagits 267 barn, och hafva derifrån med afgångs-
betyg utgått 212, nemligen 111 gossar och 101 flickor. Med 
början af år 1886 har läsafdelningen öfvertagits af stadens all
männa folkskolestyrelse. 

I slöjdafdelningen, grundlagd år 1837 af skolans dåva
rande styrelse, hafva sedan sagda år till 1885 års slut 553 gossar 
från 12 till 15 år fritt åtnjutit bostad, föda och kläder samt 
undervisning i alla de till folkskolan hörande ämnen, äfvensom 
i träslöjd och smide. Under hela femårsperioden hafva från 
denna afdelning, efter genomgången kurs, utgått 50 gossar. Den 
bokliga undervisningen meddelas af skolans inspektor och under
visningen i träslöjd och smide af 2 vid skolan anstälde slöjdlärare. 

Skolans fonder utgjorde: 

Slöjdafdelningen har under samma tid af staden erhållit-år
liga anslag, uppgående för alla fem åren till 28,000 kronor. 

25:o) Skolan i stadens barnhus. I denna skola bibringas 
de i barnhuset intagna barn allmän skolbildning, till måttet 
ungefär motsvarande den, som meddelas i 4:de klassen af rikets 
allmänna läroverk. Antalet barn, som i barnhuset åtnjutit under
visning och uppfostran, har under åren 1881—1883 varit 31 och 
under åren 1884 och 1885 32. Undervisningen har bestridts af 
föreståndaren med biträde af en utaf honom aflönad lärare, hvar-
förutom särskilde lärare gifvit undervisning i teckning, sång, gym
nastik och slöjd samt, åt flickorna, i handarbete. 

Barnhuset eger fastigheter till ett bokfördt värde af 80,000 
kronor; och hafva beloppen af inrättningens inkomster och ut
gifter samt kapitalfond, fastigheterna deri inbegripna, utgjort: 

26:o) Tysta skolan, som afser att meddela undervisning åt döf-
stumma, har under ifrågavarande femårsperiod fortfarande ut-
öfvat sin verksamhet. För antalet elever, hvilka äro dels hel
pensionärer och dels sådana, hvilka hafva hem här i staden och 
endast åtnjuta undervisning i skolan, äfvensom för skolans in
komster och utgifter under hvart år af perioden, redogöres i nedan
stående tabell: 

o 

Ärliga statsanslaget till skolan har utgjort 100 kronor för 
hvarje helpensionär och 50 kronor för hvarje skolan besökande 
elev. Undervisningen har bestridts af föreståndaren, under större 
delen af perioden biträdd af 2 lärare. 
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Anm, Af de under denna afdelning i förra femårsberättelsen omförmälda 
Ilandtrerksj'öreningens skola och Privata elementarskolan har den förra numera 
upphört, enär Handtverksföreningen funnit Slöjdföreningens skola mera ändamåls
enlig och gagnande för yngre yrkesidkare än den nu upplösta skolan; och har 
Handtverksföreningen af sådan anledning utaf afkastningen af skolans kapital, 
som vid 1885 års siat utgjorde 24,717 kronor 77 öre, till Slöjdföreningens skola 
lemnat ett årligt anslag af 1,000 kronor. Privata elementarskolan har, såsom 
här ofvan under mom. 7:o) omnämnts, blifvit förenad med Realgymnasium. 

B) Läroanstalter med afseende å särskilda yrken. 

27:o) Chalmers tekniska låroanstalt. Detta läroverk, hvars 
namn den 13 april 1883 af Eders Kungl. Maj:t ändrades från 
Chalmerska slöjdskolan till Chalmers tekniska läroanstalt, är af-
sedt för sådane ynglingar, som egna sig åt något industrielt yrke, 
för hvars rätta utöfning naturkännedom och isynnerhet kemiskt-
och mekaniskt-tekniska kunskaper äro behöfliga. Undervisningen 
meddelas i en högre och en lägre afdelning, af hvilka den förra, 
som har en vetenskapligt-teknisk rigtning, omfattar 3 ettåriga 
klasser och efter första året grenar sig i tre olika fack, nemligen 
det mekaniskt-tekniska, det kemiskt-tekniska och byggnadsfacket. 
Den lägre afdelningen, hvari undervisningen är af en allmänt-
fattlig beskaffenhet och företrädesvis afser den praktiska tillämp
ningen, omfattar 2 ettåriga klasser. Läroanstaltens styrelse be
står af sju medlemmar, af hvilka tre äro sjelfskrifne, nemligen 
länets höfding, stiftets biskop och läroverkets föreståndare, tre 
väljas af direktionen för härvarande frimurare-barnhus och den 
sjunde utses af de öfrige sex. Lärarepersonalen utgöres af 1 pro
fessor och föreståndare, 3 lektorer och 9 andre lärare jemte 4 
repetitörer och 3 stipendiater. 

Elevernes antal har under ifrågavarande fem år utgjort: 

Detta antal är lägre än under näst föregående qvinqvennium, 
hvilket till största delen beror derpå, att Norrmännen, hvilkas 
antal för ett årtionde sedan uppgick till mer än 70, under före-
nämnda år utgjort endast ett fåtal. Utgifterna bestridas dels af 
statsanslag, dels af räntor å de till läroanstalten donerade fonder 
och dels af elevernes termins- och inträdesafgifter, och hafva 
dessa inkomster utgjort: 

28:o) Göteborgs navigationsskola. Undervisningen i denna 
skola meddelas å tre afdelningar, nemligen: en för navigation, 
en för ångmaskinlära och en för skeppsbyggen. Lärarnes och 
lärjnngarnes antal har varit: 

Skolan åtnjuter statsanslag till aflönande af lärare, under
visningsmateriel, ved, ljus och städning samt hyra för lokal till 
skeppsbyggeriafdelningen, hvilket anslag uppgått, år 1881 till 
27,800 kronor, år 1882 till 26,850 kronor, år 1883 till 26,600 
kronor, år 1884 till 26,950 kronor och år 1885 till 28,450 kronor. 

29:o) Barnmorskeundervisningsanstalten i Göteborg. An
talet elever, som vid denna undervisningsanstalt erhållit under
visning och blifvit derifrån utexaminerade, har utgjort: 

år 1881: 52 elever, af hvilka utexaminerade 33 

.» 1882: 46 » .. .. » 34 

» 1883: 47 » .» » » 25 

» 1884: 56 >. » » » 37 

» 1885: 50 » » » » 31. 

Lärarepersonalen utgöres af 1 professor, 1 adjunkt och 1 
förestånderska. 

30:o) Göteborgs handelsinstitut. Denna läroanstalt, som är 
stäld under Handelsföreningens inseende och förvaltas af en utaf 
föreningens fullmägtige utsedd styrelse, har under åren 1881— 
1884 fortfarande varit fördelad i 2 ettåriga klasser, nemligen den 
förberedande och kontorsklassen. Ar 1885 utvidgades kursen 
från två- till treårig. Vid början af höstterminen 1881 inflyt
tade institutet i en för dess räkning af medel, anslagna ur Ren
strömska fonden, uppförd byggnad, hvilken taxerats till värde af 
125,000 kronor. 

Lärarnes och lärjungarnes antal har under hvarje termin af 
ifrågavarande femårsperiod varit: 

Institutets utgifter hafva bestridts dels af elevernes afgifter, 
som i de båda lägre klasserna varit 280 kronor och i kontors
klassen 320 kronor årligen för hvarje elev, dels af bidrag utaf 
stadens tolagsmedel till belopp af 3,000 kronor årligen och dels 
af afkastningen af institutets kapitalfond, hvilken, oberäknadt 
fastigheten, vid 1885 års slut uppgick till 72,180 kronor 40 öre. 

31:o) Slöjdföreningens skola, som har till ändamål att med
dela undervisning i de läroämnen, som äro nödvändiga för en på 
insigt grundad utöfning af de industriela yrkena, omfattar fort
farande två hufvudafdelningar, nemligen en teknisk afton- och 
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söndagsskola för manlige lärjungar och en teknisk skola för qvin
liga lärjungar. Undervisningen i den förra afdelningen, eller den 
för manlige elever, meddelas å sådana tider, att den är till
gänglig för arbetare, hvilka under dagen äro sysselsatte i fabriker 
och handtverk, och är med afseende på ämnenas sammanställning 
ordnad för två afdelningar, en lägre eller förberedande afdelning 
och en högre afdelning med fyra särskilda fackskolor för me
kaniska och byggnadsyrken samt målareyrket och de öfriga konst-
industriela yrkena. 

För att blifva till lärjunge antagen fordras att vara af god 
frejd, hafva fylt 12 år, och att förskottsvis erlägga för hvarje 
termin 1 krona 50 öre för qvinliga sökande och de manlige, som 
äro i yrken, samt 2 kronor 50 öre för andra manlige sökande. 

Med skolan äro förenade ett bibliotek af omkring 2,000 
band, hvaribland många dyrbara planchverk och arbeten inom 
konstindustriens och teknikens område, samt andra samlingar, 
företrädesvis för konstslöjd. 

Skolans fonder utgjorde vid 1885 års slut 95,762 kronor 
19 öre, hvaraf grundfonden 10,570 kronor 19 öre, skolans kapital 
68,897 kronor 65 öre, Morris Jacobsons premiefond 11,007 kronor 
50 öre och skolans premiefond 5,286 kronor 85 öre. 

Utgifterna belöpa sig årligen till omkring 30,000 kronor, 
hvilka bestridas med Handtverks- och Industriföreningens årliga 
bidrag af 1,000 kronor, afkastningen af Slöjdföreningens och dess 
skolas medel samt elevernes afgifter, uppgående årligen till till
hopa omkring 6,000 kronor, och fyllnadsbidrag af kommunen 
till belopp af omkring 23,000 kronor om året. 

Undervisningen bestrides af 14 ordinarie lärare och 5 or
dinarie lärarinnor samt ett vexlande antal extra lärare och lära
rinnor. 

Antalet elever har varit: 

Till om- och påbyggnad af den lokal, som åt skolan blifvit 
upplåten, hafva stadsfullmägtige ur Renströmska utdelningsfonden 
för år 1885 anslagit ett belopp af 78,000 kronor. 

32:o) Praktiska hushållsskolan för flickor i Göteborg. 
Denna anstalt, som står under öfverinseende och förvaltning af 
en utaf stadens allmänna folkskolestyrelse för tre år i sänder 
vald styrelse af 12 damer och 3 herrar, har till ändamål att åt 
flickor inom Göteborgs samhälle, företrädesvis sådana, som väl 
genomgått stadens folkskolas högre afdelning, gifva handledning 
och öfning i de uti ett hushåll förekommande förrättningar, så
som matlagning, bakning, tvätt och strykning m. m. samt i 
vården och skötseln af mindre barn. 

I anstalten är inrymd en s. k. barnkrubba, der mindre barn 
till ett antal af 20—25 alla helgfria dagar kunna af mödrarna 
aflemnas för vård och tillsyn emot en afgift af 10 öre om dagen. 
Såsom fyllnad i kostnaden för barnkrubban användes räntan å 
ett af handlanden H. J. Heyman och dess familj för ändamålet 
doneradt kapital af 19,000 kronor. 

Anstaltens fond, som bildats genom frivilliga bidrag, ut
gjorde vid 1885 års slut 167,000 kronor, hvaraf skolans fastighet 
till bokfördt värde af 96,385 kronor 96 öre och inventarier till 
värde af 7,101 kronor. 

Undervisningen har ledts af en föreståndarinna med biträde 
af 4 äldre tjenarinnor för de olika afdelningarne. Eleverna, som 
åtnjuta fri undervisning, hafva till antalet varit, åren 1881 och 
1882 30 samt åren 1883—1885 33. 

33:o) Privat-seminarium för bildande af småskolelärarin
nor. I läroanstalten, hvilken, såsom namnet angifver, har till 
ändamål att bilda lärarinnor för småskolan, och som, jemlikt 
Eders Kungl. Maj:ts beslut den 30 augusti 1878, har rätt att 
anställa afgångsexamen med eleverna i öfverensstämmelse med 
föreskrifterna i kungl. kungörelsen den 11 januari nämnda år, 
har undervisningen under ifrågavarande period ombesörjts af 3 
lärare och 2 lärarinnor. Lärokursen är beräknad att kunna af-
slutas på ett år, eller två terminer, hvardera omfattande om
kring 4V2 månader. Under åren 1881—1885 hafva tillsammans 
180 elever genomgått seminariet, nemligen 38 år 1881, 31 år 
1882, 41 år 1883, 32 år 1884 och 38 år 1885. 

34:o) Nya seminariet för bildande af småskolelärarinnor. 
I detta privata seminarium, som öppnades i augusti 1884, har 
undervisningen bestridts af 5 lärare och 5 lärarinnor. Antalet 
elever har såväl under hela läseåret 1884—1885 som under höst
terminen 1.885 varit 23. Af stadens allmänna folkskolestyrelse 
har läroanstalten åtnjutit anslag af 1,200 kronor under läseåret 
1884—1885 och 600 kronor under höstterminen 1885. 

Göteborgs arbetareinstitut. Den 19 februari 1883 samman
trädde nio medlemmar af samhället och konstituerade sig såsom 
styrelse för »Göteborgs arbetareinstitut», hvars syftemål är att 
bereda tillfälle till inhemtande af allmännyttig kunskap och när
mast afser att bibringa kroppsarbetare kännedom om naturens 
och andens företeelser och deras lagar. Undervisningen meddelas 
dels och väsentligen genom föreläsningar af den art, att de kunna 
uppfattas af åhörare med vanlig folkskolebildning, och dels me
delst i samband med föreläsningarna anordnade elementarkurser. 
Föreläsningarna omfatta fysiologi och helsolära, naturlära och 
naturalhistoria, läran om skön konst och dess tillämpning på 
yrkena, historia, jord- och folkbeskrifning, samhällslära m. m. 
I elementarkurserna meddelas undervisning lektionsvis i välskrif-
ning, svenska språkets rättskrifning och välläsning samt mate
matik och geometri. 

Förvaltningen omhänderhafves af en styrelse, bestående af 
minst nio ordinarie ledamöter, utsedde bland samhällets industri-
idkare, näringsidkare, vetenskapsmän och kroppsarbetare. Sty
relsen kompletterar tillsvidare sig sjelf; dock ega de myndig
heter och stiftelser, hvilka till institutet lemna anslag, att i sty
relsen för hvarje år insätta en eller flere ledamöter. Styrelsen 
väljer inom sig ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och 
sekreterare, hvilken sistnämnde är institutets föreståndare och 
har dess närmaste ledning sig anförtrodd. Sedan institutet kom
mit i åtnjutande af statsanslag, har inspektor af Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande utsetts. För begagnande af under
visningen erlägges afgift antingen medelst utlösande af terminskort 
eller seriekort eller ock genom betalande af inträdesafgift för 
hvarje gång. Afgifterna äro numera: för terminskort till alla 
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föreläsningarna 2 kronor, för seriekort för terminskurs i ett ämne 
50 öre och för inträde en gäng 10 öre. 

Institutets verksamhet började den 7 mars 1883 med en 
serie föreläsningar, men den regelbundna undervisningen vidtog 
först den 17 september samma år och har sedan dess fortgått i 
3 månader under hösten och i lika många månader under våren 
hvarje år. 

Enligt föreståndarens årsberättelse utgjorde föreläsningarnas 
antal under vårterminen 1883 samt läseåret 1883—1884 till
sammans 215. Ahörarnes antal var under höstterminen 1883 i 
medeltal 1,000 i veckan, vexlande från 600 till 1,300; under 
vårterminen 1884 nedgick detta antal till en början »med 50 à 
J50 i veckan», under det deremot antalet deltagare i elementar
kurserna steg från »60 till 185 i veckan.» Under läseåret 1883 
—1884 gåfvos i elementarkurserna 8 kurser med 1 lektion om 
2 timmar i veckan i hvarje kurs, eller tillsammans 192 lektions
timmar för 245 elever. Föreläsningarnas antal under läseåret 
1884—1885 utgjorde 205 och åhörarnes tillhopa 11,048, eller i 
medeltal 54 åhörare för hvarje föreläsning. I elementarkurserna 
gåfvos under samma läseår åt tillhopa 272 elever sammanlagdt 
476 lektioner i veckan. 

Af kommunen har institutet åtnjutit anslag till belopp af 
5,000 kronor om året samt för år 1885 undfått statsanslag med 
3,000 kronor, hvaraf 1,500 kronor för vårterminen 1885; och 
har angående institutets inkomster och utgifter efter revisions
berättelserna upprättats följande tabell: 

Göteborgs undervisningsfond. Denna fond grundades den 
7 december 1871, i det' stadsfullmägtige då beslutade, att af 
Renströmska utdelningsfondens medel anslå 35,000 kronor till en 
nybildad fond, benämnd Göteborgs undervisningsfond, hvilkens 
räntor och öfriga inkomster skulle användas till främjande här-
städes af undervisnings- och andra högbildningsändamål; och 
anvisades till bestridande af fondens utgifter äfvensom för den-
sammas stärkande år 1878 ytterligare 35,000 kronor af före
nämnde fond. Undervisningsfonden, för hvilken reglemente fast-
stäldes den 1 april 1875, förvaltas af en utaf stadsfullmägtige 
tillsatt styrelse, bestående af 7 ledamöter och 2 suppleanter. 

Fondens verksamhet började hösten 1876, dä styrelsen an
ordnade offentliga föreläsningar, två timmar i veckan, i ett veten
skapligt ämne; och hafva derefter serier af föreläsningar i oaf-
bruten följd af styrelsen föranstaltats. Under åren 1876—1885 
hafva sålunda tillsammans 10 föreläsare pä uppdrag af styrelsen 
gifvit sammanhängande kurser i åtskilliga vetenskapliga ämnen. 
Dessa föreläsningar hafva fortgått med 1, stundom 2 timmar i 

veckan, under våren frän februari månads början till slutet af 
maj och under hösten frän början af oktober till medlet af 
december. De hafva i allmänhet hållits på middagarne klockan 
Y2 2—Y2 3 och vanligen upprepats på qvällarne klockan 7—8. 
Antalet åhörare har vexlat, men af deröfver förda antecknings-
listor, af hvilka dock endast de för åren 1882, 1884 och 1885 
äro tillgängliga, framgår, att föreläsningarna i allmänhet varit 
jenint, stundom ganska talrikt besökta. Medeltalet åhörare har 
varit: om middagarne 50, om qvällarne 41 och vid alla före
läsningarna tillsammans 49. 

För fondens inkomster och utgifter äfvensom för behåll
ningen vid hvart års slut redogöres i efterföljande tabell: 

Göteborgs museum. 

Angående denna institutions utveckling under åren 1881— 
1885 meddelas följande: 

Naturhistoriska museets zoologiska och botaniska samlingar 
hafva under dessa år genom byten och köp, men isynnerhet genom 
gåfvor af personer inom och utom samhället vunnit högst be
tydliga och värdefulla tillökningar. För de mineralogiskt-geo-
logiska samlingarna har numera anstalts aflönad intendent, hvadan 
och då för denna afdelning beviljats särskildt anslag samt upp
låtits lämplig lokal, möjlighet blifvit beredd för samlingarnas 
behöriga och ändamålsenliga ordnande. 

Myntkabinettet har, hufvudsakligen genom gåfvor af enskild 
samhällsmedlem, hvilken intill 1885 års utgång till kabinettet 
skänkt tillhopa 36,000 kronor, varit i tillfälle att i synnerligen 
vidsträckt mån öka sina samlingar. Sålunda har åt kabinettet 
förvärfvats hela den kungliga serien af den Oldenburgska medalj-
samlingen, hvarjemte en annan värdefull samling af medaljer öfver 
svenska privatpersoner inköpts för 5,000 kronor. Från museets 
grundläggande har af styrelsen till myntkabinettet anslagits till
hopa omkring 26,500 kronor, hvaraf 12,000 kronor under de 
senaste fem åren. Kabinettets samlingar, som vid slutet af år 
1880 upptogos till ett värde af 38,147 kronor 90 öre, voro till 
1885 års slut bokförda till värde af 87,825 kronor 32 öre, ut
visande alltså en tillväxt under sista qvinqvenniet af 49,677 
kronor 42 öre. 

Den historiska och etnografiska afdelningens samlingar hafva 
vunnit sådan tillväxt, att den för denna afdelning upplåtna ganska 
rymliga lokalen nu är af samlingarna helt och hållet upptagen. 
Afven arkivet har blifvit tillgodosedt med värdefulla gåfvor. 

Skolmuseum har deremot icke undergått någon väsentlig 
förändring. 

De tekniska samlingarna hafva under ifrågavarande period 
blifvit helt och hållet skilda från museet, i det desamma öfver-
lemnats dels till Uddevalla museum och dels till Handelsinstitutet, 
Chalmers tekniska läroanstalt och Slöjdföreningens skola här-



52 Göteborgs och Bohus län. Göteborg. Museum. Folkbiblioteket. 

städes, för hvilka undervisningsanstalter dessa samlingar ansetts 
mest gagnande. 

Musei bibliotek har under femårsperioden i ej ringa mån 
utvidgats, dels genom inköp och dels genom gåfvor. Sålunda 
har enskild persons frikostighet möjliggjort att med biblioteket 
införlifva framlidne professor Anders Fryxells boksamling, hvar-
jemte genom testamente biblioteket tillfallit den Westringska 
boksamlingen, omfattande zoologisk litteratur (specielt entomologi) 
m. m. Hufvudsakligen medelst det år 1878 ur Renströmska 
utdelningsfonden beviljade anslag af 25,000 kronor har biblioteket 
kunnat i någon betydligare mån tillegna sig den nyare veten
skapliga och vittra litteraturens alster och har genom ytterligare, 
är 1885 beviljadt anslag af 25,000 kronor ur nämnde fond blifvit 
satt i stånd att vidare utveckla sig i denna rigtning. Katalogi-
seringsarbetet har oafbrutet fortgått, och hafva från trycket ut-
gifvits häftena III—VI af katalogen. Utlåningen från biblioteket 
har varit i ständigt stigande, så att antalet utlåningar vid 1885 
års slut utgjorde 4,877, eller fyradubbelt mot antalet lån vid 
slutet af förra femårsperioden. 

Konstafdelningens samlingar hafva, så väl genom gåfvor som 
genom inköp för medel ur Dahlgrenska fonden, rigtats med ett 
ej obetydligt antal värdefulla konstverk, företrädesvis af inhemska 
mästare. 

-De särskilda samlingarna hafva beräknats till värde af: 

Museet har varit besökt af följande antal personer, nem-

För musei inkomster och utgifter äfvensom för de af staden 
för vård och underhåll af samlingarna beviljade anslag redogöres 
i nedanstående, efter räkenskaperna upprättade tabell: 

Vid museum äro anstälde med fasta löner, utom vaktmästarne, 
1 ombudsman och 6 intendenter, hvaremot intendenten för skol
museum omhänderhar sin befattning utan arfvode. 

Från museets stiftelse år 1861 har detsamma varit besökt 
af 493,228 personer pä lösa inträdeskort och 171,634 med fritt 
tillträde. 

Musei ritskola har fortfarande utöfvat sin verksamhet, endast 
med några mindre förändringar i undervisningsplauen, såsom att 
eleverna mera än förut fått egna sig åt teckning efter fristående 
föremål. Antalet gosselever har under de sista åren betydligt 
nedgått, hufvudsakligen beroende på Slöjdföreningens skolas ut
vidgade verksamhet. Antalet elever under hvarje termin af åren 
1881—1885 har utgjort: 

Under höstterminen 1885 åtnjöto 29 elever fri under
visning. 

Lärarnes och lärarinnornas antal har fortfarande varit 4 
lärare och 2 lärarinnor; dock hafva under sista året endast 3 
lärare undervisat, då det ringa elevantalet i gossklasserna ej på
kallat flere, hvaremot en biträdande lärarinna måst under de två 
sista åren anställas. Skolan har fortfarande ur Dahlgrenska 
donationsfonden åtnjutit ett årligt anslag af 2,250 kronor. 

Göteborg» stads Folkbibliotek. Detta bibliotek, hvilket grun
dades år 1862 af numera aflidne brukspatronen James Dickson, 
som derjemte i testamente den 14 maj 1867 åt biblioteket do
nerat 100,000 kronor, har, enligt stiftelseurkunden, till ändamål 
att åt ordentliga personer, utan afseende å stånd eller förmögen-
hetsvilkor, men företrädesvis åt arbetare och mindre bemedlade, 
i derför inrättad lokal afgiftsfritt tillhandahålla såväl tidningar, 
tidskrifter och böcker för läsning på stället, som ock böcker för 
hemlåning. Biblioteket, som finnes inrymdt i en af Robert Dick
sons stiftelses arbetarebostäder, har sedan år 1874 förvaltats af 
nämnda stiftelses styrelse, som angående bibliotekets storlek och 
anlitande af allmänheten, meddelat de uppgifter, som innefattas 
i följande tabell: 
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Minskningen i bibliotekets anlitande under sista året torde 
möjligen vara att tillskrifva de utaf Göteborgs Utskänkningsaktie-
bolags styrelse, efter hvad ofvan omförmälts, å olika ställen inom 
staden inrättade läsrum för arbetarebefolkningen. 

Angående bibliotekets inkomster och utgifter samt ekonomiska 
ställning har styrelsen meddelat följande: 

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 
har under ifrågavarande femårsperiod fortfarande utöfvat sin 
verksamhet. 

Hel sovården. Enligt uppgift af förste stadsläkaren har 
antalet läkare i Göteborg under åren 1881—1885 varit: 

a) Af staden aflönade läkare: 

Stadsläkare 

Distriktsläkare 

Sjukhusläkare 

b) Ofrige i staden praktiserande läkare 

Inom stadsområdet har under hela ifrågavarande period funnits 
4 apotek; dock har Eders Kungl. Maj:t, med anledning af gjord 
framställning, genom nådigt bref den 30 januari 1885 medgifvit, 
att ett nytt apotek finge anläggas antingen inom stadens 13:de 
rote eller ock vid Jerntorget eller någon af Långgatorna. 

Barnmorskornas antal har varit: 51 år 1881, 58 år 1882, 
56 ar 1883, 58 år 1884 och 62 år 1885. Af dessa åtnjuter en, 
stadsbarnmorskan, aflöning af kommunen. 

Derjemte finnas anstälde en stads fältskär, en stadsveterinär, 
hvilken tillika är föreståndare för den år 1881 inrättade, under 
Helsovårdsnämndens inseende och förvaltning stående trikinbyrån, 

och sedan år 1885 en stadskemist, hvilken har till åliggande att 
mot ersättning efter taxa, som af stadsfullmägtige fastställes, 
tillhandagå i främsta rummet stadens myndigheter och derjemte, 
i den mån han sådant medhinner, allmänheten med utförande af 
kemiska undersökningar. Såsom biträden åt Hel so vårdsnämnden 
vid öfvervakandet af gällande föreskrifter i afseende på helso
vården äro anstälde 6' sundhetskonstaplar, af hvilka 1 förman. 

Utom de i samband ined trikinbyräns inrättande af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande den 31 december 1880 fast-
stälda, men först under år 1881 tillämpade föreskrifter till före
kommande af försäljning af för helsan skadligt fläsk och svinkött, 
hafva i helsovårdsafseende af Eders Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande till efterrättelse faststälts, den 5 juli 1883 föreskrifter 
beträffande handel med hästkött och uppblåst kött, den 18 april 
1884 bestämmelser angående slagtning inom staden af nötkreatur, 
svin eller får, hvilkas kött slagtare ämna till salu utbjuda, och 
den 17 november 1884 renhållningsstadga för Göteborg. 

Helsovårdsnämndens inkomster och utgifter under ifråga
varande fem år hafva, enligt revisionsberättelserna, utgjort: 

Renhållningsväsendet. Redan kort efter utfärdandet af nå
diga helsovårdsstadgan för rikets städer den 25 september 1874, 
eller i december samma år, väcktes inom stadsfullmägtige förslag 
om vidtagande af förändrade anordningar i afseende på renhåll
ningen af hus och gårdar i Göteborg. Denna renhållning, som 
då ålåg husegarne, hvar för sin gård, skulle enligt förslaget ordnas 
efter den grundsats, att afträdesrenhållningen äfvensom bort
förandet af sopor, köksafskräden, kreatursspillning o. d. skulle 
verkställas af staden, antingen genom dertill särskildt antagen 
och aflönad person eller ock genom entreprenörer, hvilka skulle 
för renhållningens behöriga handhafvande ansvara. Sedan detta 
förslag, efter att hafva varit föremål för utredning och yttranden 
såväl af särskild beredning som af Helsovårdsnämnden, i sep
tember 1878 blifvit af stadsfullmägtige afslaget, väcktes ånyo är 
1880, på föranledande af Helsovårdsnämnden, fråga om ord
nande af stadens renhållningsväsende. Efter utlåtanden af ny 
beredning äfvensom af Helsovâi'dsnamnden m. fl., tillsatte stads
fullmägtige i maj 1882 en styrelse för renhållningsväsendets hand
hafvande, hvilken styrelse, bestående af 5 ledamöter och 2 supple
anter, till en början erhöll uppdrag att uppgöra och till stads
fullmägtige inkomma med förslag om sättet för ordnandet af 
renhållningsväsendet. 1 april 1884 inkom denna styrelse med 
utlåtande, innefattande fullständiga förslag, så väl till renhåll
ningsstadga för Göteborg och till reglemente för renhållnings-
styrelsen, som ock till de i och för renhållningsväsendets ordnande 
i öfrigt erforderliga arbeten och anordningar. I hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med dessa förslag och sedan Helsovårdsnämnden 
m. fl. deröfver afgifvit yttranden, antogo stadsfullmägtige dels den 
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4 september 1884, i hvad pä fullmägtige ankom, renhållnings
stadga för Göteborg och dels den 11 i samma månad réglemente 
för renhällningsstyrelsen, hvarjemte beslut fattades angående 
öfriga föreslagna anordningar i ämnet. Derefter blef den af 
stadsfullmägtige antagna renhållningsstadgan, med deri af ma
gistraten föreslagna och af stadsfullmägtige godkända ändringar, 
af Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande faststäld den 17 
november 1884. Enligt de sålunda antagna bestämmelserna i 
afseende på renhållningen af hus och gärdar, åligger ansvarig
heten för renhållningens behöriga fullgörande för hvarje fastighet 
dess égare eller den, som för egaren har tillsyn öfver egendomen. 
Renhållningsskyldig, som medelst skriftligt kontrakt uppdrager 
bestyret med honom åliggande renhållning eller del deraf åt sta
dens renhållningsstyrelse, är likväl under den tid, uppdraget om
fattar, frikallad från ansvarighet för fullgörande af sin sålunda 
af renhållningsstyrelsen öfvertagna skyldighet; och innefattar der-
jemte stadgan föreskrift, att latrinspillning, hvilken skall emot-
tagas i täta och lätt flyttbara kistor eller tunnor, skall bortföras 
minst en gäng i veckan, samt att sopor, köksafskräden och andra 
hushällsaffall, hvilka uppsamlas i särskilda lårar eller sänkgropar, 
skola dagligen bortföras; skolande den latrinspillning, som i kistor 
emottages, dagligen blandas med kalk eller annat tjenligt ämne. 
Förvaltningen af renhållningsväsendet i Göteborg, så vidt det 
afser den renhållning, från hvilken fastighetens égare blifvit, 
emot erläggande af ärlig afgift, befriad, tillkommer, såsom ofvan 
omnämnts, stadens renhållningsstyrelse. Denna styrelse, hvilken 
består af 5 utaf stadsfullmägtige pä 4 år utsedde ledamöter och 
2 suppleanter, har skyldighet att, då styrelsen derom af fastig-
hetsegare anlitas, ombesörja fullgörandet af fastighetsegarens 
åligganden enligt gällande föreskrifter beträffande uppblandning 
och bortförande af latrinspillning, som å afträde i kista emot
tages, bortförande af sopor, köksafskräden och andra affall 
från hushåll, rengöring af afloppsbrunnar å gårdar, bortföring 
af orenlighet från sådana brunnar samt rengöring af gårdar och 
gator, med undantag i fråga om snö och is samt byggnadsaffall, 
sågspån, halm och dylikt. Ombesörjandet af renhållning i annat 
omfång eller på annat sätt eger styrelsen sig åtaga, om det kan 
ske utan olägenhet eller uppoffring å stadens sida. Närmaste 
inseendet öfver och befattningen med renhållningsväsendet, så 
vidt det af styrelsen omhänderhafves, åligger föreståndaren för 
stadens renhållningsväsende, hvilken af styrelsen antages. 

Vid ifrågavarande renhållning, så vidt den af staden om-
besörjes, har, såsom äfven af förestående redogörelse torde framgå, 
tillämpats det s. k. pudrettsystemet. I och för genomförande af 
detta system hafva å lägenheten »Skräppekärr vid stadens nord
östra gräns invid elfven och Bergslagsbanan uppförts pudrett-
lador, samt andra byggnader, hvilka för orenlighetens uppläggande 
äfvensom för pudrettberedningen erfordras, hvarförutom dit ut
lagts jernvägsspår från nämnda bana. A Gullbergsvass hafva, 
utom jernvägS8pår, anlagts arbetarebostäder, lastningsmagasin, stall
byggnad, kalk- och vagnbodar, magasin, smedja och snickare
verkstad med flere för renhållningsväsendet afsedda byggnader; 
å egendomen Sågen i Majorna har uppförts en kalkbod, samt 
sopbryggor inrättats vid Lilla Bommen och Barlastkajen. Kost
naderna för dessa byggnader och anordningar äfvensom för inköp 
och anskaffande af hästar, rullande och flytande materiel samt 
andra redskap och inventarier i och för renhållningsväsendet 
hafva uppgått till tillhopa 301,606 kronor 44 öre. 

A renhållningsstyrelsens stat äro uppförde följande tjenste-
män med nedan upptagna aflöningar, nemligen: 1 föreståndare 
5,000 kronor, 1 sekreterare och ombudsman 1,000 kronor, 1 bok
hållare 2,500 kronor, 1 bokhållare 1,400 kronor, 2 inspektörer 
1,500 kronor hvardera, 3 tillsyningsmän 1,000 kronor hvardera 
och 1 vaktmästare 600 kronor, allt årligen. Arbetsstyrkan ut
gjorde år 1880 140 man och hästarnes antal 56. 

Stadens befattning med renhållningen började med år 1885, 
vid utgången af hvilket år renhållningen af 1,510 af stadens 
3,046 gårdar och egendomar öfvertagits af renhållningsstyrelsen. 
Stadens utgifter för renhållningen under samma år utgjorde 
191,638 kronor 8 öre samt inkomsterna 155,331 kronor 58 öre. 

Sjttkcårdsanslalter. l:o) Allmänna och Sahlgrenska 
sjukhuset. Angående sjukvården vid denna anstalt samt dess in
komster och utgifter under de sista fem åren, hänvisas till efter
följande summariska redogörelse: 

S jukvården: 
(ivarliggande frän år 1880 å sjukhusets olika afdelningar... 170 

Intagna under är 1881 1,355 

» » 1882 1,334 

.. » 1883 1,584 

» » 1884 1,568 

» » 1885 1,005 

Under dessa år utskrifnu såsom friska eller förbättrade 6,801 

>• samma år aflidna 649 

Qvarliggande till år 1886 166 

Dödlighetsprocenten har utgjort 8'06. 

Underhållsdagarnes antal har varit: 

Ar 1881 51,368 

» 1882 48,391 

» 1883 53,701 

.. 1884 54,025 

» 1885 55,411. 

Totalsumman af alla utgifter under hvarje år af perioden 
har utgjort: 

År 1881 kr. 93,544-71 

« 1882 » 102,112-48 

» 1883 » 121,310-23 

.. 1884 » 116,154-72 

.. 1885 » 118,105-76 

Sjukhusets inkomster, hvilka utgöras af tolags- och intresse-
medel, frälseräntor af hemman i Halland, afkastning af dona
tioner samt af fastigheten vid Östra Hamngatan, afgifter af be
talande sjuka och uttaxerade medel, hafva uppgått till: 
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2:o) Göteborgs stads kurhus. Förhållandet med antalet 
vårdade, summan af underhållsdagarne samt inkomster och ut-
o-ifter inhemtas af efterföljande tabell: 

3:o) Garnisonssjukhuset. Å detta staten tillhöriga sjukhus, 
livars underhållskostnader bestrides af staten, har antalet vårdade 
utgjort: 418 år 1881, 401 år 1882, 340 år 1883, 277 år 1884 
och 440 år 1885. 

4:o) Majomas sjukhus. För antalet vårdade å detta sjukhus 
äfvensom för detsammas inkomster och utgifter under de sista 
fem åren redogöres i nedanstående tabell: 

5:o) Göteborgs Barnbördshus. Beträffande denna inrättning 
hafva meddelats följande uppgifter för åren 1881—1885: 

6:o) Epidemiska sjukhuset. Angående detta sjukhus, som 
står under Helsovårdsnämndens inseende och förvaltning och som 
lemnar afgiftsfri sjukvård, har sjukhusets läkare för åren 1881 
—1885 meddelat följande uppgifter: 

För sjukhuset äro för närvarande under uppförande nya 
byggnader, hvilka beräknats uppgå till en kostnad af 250,000 
kronor. 

7:o) Göteborgs barnsjukhus. Rörande sjukvården vid detta 
sjukhus samt dess inkomster, utgifter och kapitalfond hafva 
meddelats uppgifter, hvilka. sammanfattas i efterföljande tabell: 

I kapitalfonden, som tillkommit genom donationer och gåfvor, 
ingår sjukhusets fastighet till bokfördt värde af 68,000 kronor 
samt inventarier till värde af 7,500 kronor. 

8:o) Sjukhemmet för obotligt sjuka. Patienternas antal 
under ifrågavarande fem år har varit: 37 år 1881, 40 år 1882, 
42 år 1883, 51 år 1884 och 50 år 1885. Under nämnda år 
hafva 39 patienter intagits i sjukhemmet, 3 derifrån utskrifvits 
såsom mindre lämpliga för inrättningen och 19 aflidit. Angående 
inrättningens inkomster och utgifter samt dess kapital har med
delats följande: 

Sjukhemmets kapital har således under ifrågavarande fem
årsperiod ökats med 116,543 kronor 31 öre, hvarigenom detsamma 
vid 1885 ars slut utgjorde 476,138 kronor 37 öre. 

9:o) Sjukvården inom Göteborgs Fattigvårdsinrättning. An
gående antalet personer, som vårdats i Göteborgs fattigvårds-
afdelningar för sjuka, sinnessjuka samt di- och koltbarn under 
åren 1881—1885 hafva meddelats följande uppgifter, nemligen: 
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10:o) Göteborgs mekaniska gymnastikinstitut. Detta institut, 
som för allmänheten öppnades den 1 oktober 1885, har till ända
mål att medelst tillämpande af den mekaniska, af d:r G. Zander 
uppfunna gymnastikmetoden, verka såsom kuranstalt i sjukgym-
nastisk och dietisk rigtning i likhet med det i förra femårsbe
rättelsen omförmälda Mediko-mekaniska institutet, hvars verk
samhet numera upphört. Det nya institutet, hvars verksamhet 
fortgår omkring 7 månader om året, var under vintern 1885— 
1886 besökt af omkring 100 manlige och 50 qvinliga patienter. 

lV.o) Tandpolikliniken för medellöse. Under maj månad 
1884 öppnade en af stadens tandläkare en poliklinik för medel
löse, sedan stadsfullmägtige dertill anvisat fri lokal och beviljat 
ett anslag af 600 kronor till inköp af nödiga instrument m. m. 
Polikliniken har varit tillgänglig tre dagar i veckan, två timmar 
hvarje dag. Beträffande de besökandes antal samt deras ålder 
och kön har meddelats följande: 

12:o) Ogonpolikliniken för medellöse. Äfven för ögonsjuk
domar har utaf en af stadens läkare öppnats en poliklinik, för 
hvilken fri lokal i staden tillhörigt hus upplåtits. Denna poli
klinik, som öppnades i maj 1884, har sedan dess hållits till
gänglig för allmänheten 1 timme hvarje söckendag. Patienternas 
antal uppgick år 1884 till 853 och år 1885 till 1,617. 

Fromma stiftelser. För de i Göteborg befintliga fromma 
stiftelser, stipendiifonder, pensionsanstalter samt sjuk- och be-
grafningskassor redogöres i tabell N:o 8, hvaraf här nedan 
meddelas följande sammandrag: 

Till understöd åt medellöse studerande vid Göteborgs högre 
Latinläroverk finnas, utom de i ofvannämnda tabell N:o 8 om-
förmälda stipendiifonder, jemväl följande tillgångar, nemligen: 
l:o) Studieskatten, som jemlikt kungl. brefven den 4 december 
1682 och den 1 augusti 1728 utgår af kyrkorna i Halland och 
år 1885 uppgick till 66 kronor, och 2:o) de s. k. sockengångs-
eller djeknepenningarne, hvilka utgå från den del af Elfsborgs län, 
som tillhör Göteborgs stift, äfvensom från Säfvedals, Askims och 
Östra Hisings härad af Göteborgs och Bohus län samt år 1885 
uppgingo till 204 kronor 29 öre. Dessa medel, jemte den under 
konsistorii förvaltning stående, i tabellen under mom. 116 upp
tagna Faltzburgska stipendiifondens afkastning, ingå i Läroverkets 
under mom. 117 i tabellen omförmälda Premie- och Fattigkassa. 

Af den under mom. 230 i tabellen omförmälda grosshand
landen Sven Renströms donationsfond hafva under ifrågava
rande femårsperiod anslagits: 

Summa kronor S2S,9S2'62. 

Arbetarebostäder och Byggnadsföreningar. 

l:o) Robert Dicksons stiftelse. Styrelsen för denna stif
telse, som har till uppgift att bidraga till befordran af sedlighet 
och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg och dess förstäder, 
och för sådant ändamål i första rummet sörjer för beredande af 
sunda och väl försedda bostäder åt arbetare, har meddelat föl
jande uppgifter angående stiftelsen för de sista fem åren: 
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Stiftelsens arbetarebostäder bestå af: 

tvä större tvåvåningshus af trä, jemte bak- och tvätthus, 
samt ett hus å tomten N:o 49 i förstaden Nya Haga och tio 
mindre envåningshus af trä, jemte bak- och tvätthus samt uthus, 
å tomten N:o 66 i förstaden Vestra Haga. Förenämnda hus, 
hvilka förr utgjorde stadens arbetarebostäder, öfverlemnädes till 
stiftelsen år 1878; 

sex tvåvåningars boningshus af trä, med bak- och tvätthus 
samt uthus, å tomten N:o 85 Litt F i Vestra Haga; 

åtta tvåvåningars boningshus af sten med bak- och tvätthus 
a tomten N:o 85 Litt. E i samma förstad; 

åtta tvåvåningars boningshus af sten med bak- och tvätthus 
samt uthus å lägenheten »Enhörningen» i förstaden Majornas 
3:dje rote; 

fyra tvåvåningars boningshus af sten med bak- och tvätthus 
samt uthus å tomterna N:ris 7—10 i Vestra Brandtdala i sta
dens 13:de rote; 

tio tvåvåningars boningshus af sten, med bak- och tvätthus 
samt uthus, å tomterna N:ris 43, 44, 61—69 i förstaden Annedal. 

Vattenledning är införd i alla tvätthusen, hvarjemte vatten
poster finnas å gårdarne. Uti husen i Brandtdala och Annedal 
är vattenledningen utsträckt till hvarje kök; och hafva under år 
1885 jemväl husen å tomterna N:o 85 Litt. E och N:o 85 Litt. 
F i Vestra Haga blifvit försedda med vattenledning till alla köken. 

Ofvan uppräknade boningshus innehålla tillsammans 343 
lägenheter, hvaraf: 

1 bestar af 2 rum för styrelsens sammanträden; 

1 » » 3 rum, tambur, kök och skafferi till bostad åt förste inspektören; 

1 » » 2 rum, tambur, kök och skafferi till bostad åt andre inspektören; 

1 •> » 1 större sal med tambur samt 1 rum ocb kök till folkbiblioteket 
och bostad åt bibliotekarien; 

59 bestå af 2 rum med tambur, kök och skafferi; 

238 » » 1 » » » » » ° 

42 » » 1 mindre rum med garderob, spisel eller kakelugn. 

I förhållande till lägenhets större eller mindre areal, be
lägenhet eller annan förmån, erlägges i hyra: 

för 2 rum med tambur, kök och skafferi samt vedbod eller källare och vind-
afskrankning, 15 à 21 kronor i månaden; 

» 1 rum med tambur, kök och skafferi samt vedbod eller källare och vind-
afskrankning, 10 a 14 kronor i månaden; och 

'i mindre rum med spisel eller kakelugn, garderob och vedplats, från 4 
kronor 50 öre till 8 kronor 50 öre i månaden. 

För lägenheternas användande och antalet der boende per
soner redogöres i nedanstående tabell: 

Ur stiftelsens räkenskaper meddelas följande sammandrag: 

2:o) Göteborgs sparbanks arbetarebostäder. Styrelsen för 
Göteborgs sparbanks byggnadsfond för uppförande af arbetare
bostäder, hvilken under åren 1881—1885 icke uppfört några nya 
byggnader, utan användt influtna räntor och amorteringsafgifter 
till tecknande af aktier i Göteborgs arbetarebostads aktiebolag, 
enär styrelsen ansett sig derigenom hastigare bidraga till arbetare
bostäders uppförande, har angående fonden meddelat följande 
uppgifter: 

Fondens ställning den 31 december 1885. 

Tillgångar: 

14 fastigheter i Annedal och Brandtdala kr. 101,600 — 

258 aktier i Göteborgs arbetarebostads aktiebolag » 129,000 — 

Mot inteckning utlånta medel » 1,544'08. 

Fordran hos Göteborgs sparbank » 633'12. 

Inventarier » 48'72. 

Skulder: 

Till amorteringsfonden kr. 43,801-05. 

Byggnadsfondens kapital » 189,024"81_ 

K. Maj:tn Befallningshafvandes femårsberättelser 1881—1885. Göteborgs och Bohus län. 

232,825-92. 

232,825-92 

8 
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3:o) Göteborgs arbetarebostads aktiebolag. Detta bolag, för 
hvilket Eders Kungl. Maj:t den 3 januari 1873 och den 11 maj 
1877 faststält bolagsordning, har till ändamål att i staden Göte
borg uppföra byggnader till uthyrning eller försäljning, i afsigt 
att underlätta redbare arbetares sträfvanden att erhålla goda 
bostäder och vinna oberoende ställning. Bolagets verksamhet 
afser icke att bereda aktieegarne annan afkastning af tillskjutna 
medel än ränta efter högst 5 % årligen. Bolagets styrelse har 
angående detsamma meddelat följande: 

4:o) Carnegieska arbetarebostäderna. De af aktiebolaget 
D. Carnegie & C:ni för tjenstemän, förmän och arbetare vid bo
lagets fabriker uppförda bostäder utgöras af 30 hus af sten och 
13 af trä, inrymmande tillhopa 289 rum och 171 kök, fördelade 
i följande lägenheter, nemligen: 

a) 1 lägenhet af 12 rum och 1 kök 

dessa lägenheter bebos, med ett par undantag, af fabrikernas tjen
stemän och förmän, hvilka icke erlägga någon hyra; 

b) 164 lägenheter af 1 rom och 1 kök, hvilka bebos endast 
af arbetare vid fabrikerna. Ett mindre antal arbetare bo hyres
fritt; de öfriga betala i medeltal 8 kronor i månaden; 

c) 23 lägenheter af 1 rum utan kök. Dessa rum bebos dels 
hyresfritt af kontorspersonalen och dels af väktare emot en må
natlig hyra af 4 kronor. 

5:o) Arbetarnes byggnadsförening i Göteborg. Denna för
ening har till ändamål att hopsamla ett kapital, för hvilket, 
jemte de lån, som kunna erhållas, i Göteborg och dess närmaste 
omgifningar, der tomter finnas att tillgå, skola uppföras bostäder, 
som af föreningens medlemmar få hyras och sedan efter lottning 
blifva deras egendom. Hvarje medlem inbetalar till föreningen 
25 öre i veckan under minst 10 års tid. Medlemmarnes antal 
utgjorde: 

Ar 1881 1,595 personer. 

» 1882 1,567 
» 1883 1,455 
» 1884 1,324 
» 1885 1,240 

Angående föreningens ställning har styrelsen meddelat föl
jande uppgifter: 

Vid 1880 års slut utgjorde de uppförda husens antal 20. 
Under år 1881 uppfördes 4 nya hus, så att nu finnas 24 hus, 
hvilka bebos af 144 familjer, bestående af 685 personer, som 
betala i hyresafgift tillhopa 29,376 kronor. 

Utom den större byggnadsföreningen, för hvilken här ofvan 
redogjorts, hafva under de senare åren i Göteborg uppstått flere 
mindre byggnadsföreningar med ändamål att genom tillskott bilda 
kapital för att inköpa tomter och dera uppföra hus med lägenheter 
för föreningarnes medlemmar. Angående de intill 1885 års slut 
bildade dylika föreningar, hvilka erhållit lagfart å inköpta fa
stigheter, har, med ledning af lagfartsprotokollen, upprättats föl
jande tabell: 



Göteborg. Byggnadsföreningar. Arbetareföreningen. Stadens inkomster och utgifter. Göteborgs och Bohus län. 59 

Anm. Det i förra femårsberättelsen oinföruiäldtt Bostadsaktiebolaget i 
Göteborg är numera upplöst. 

Angående Göteborgs arbetareförenings verksamhet och ställ
ning under femårsperioden meddelas uppgifter i följande tabell: 

De inom staden uttaxerade kommunalutskylder hafva för 
aren 1881—1885, beträffande såväl fast egendom som inkomst 
af kapital och arbete, påförts med följande belopp för bevill-
ningskrona, nemligen: 

(röteborgs stads inkomster och utgifter år 188Ö. 
Förhållandet härmed, äfvensom med stadens tillgångar och 

skulder vid samma års slut inhemtas af nedan intagna, från 
stadskassörskontoret lemnade uppgifter: 
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Under perioden har Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande genom utslag nedannämnde dagar faststält följande 
reglementen och ordningsstadganden m. m. för staden, nem-
ligen : 
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U d d e v a l l a , 

hörande till rikets städer af tredje klassen, är belägen vid Ris
åns eller Bäfveåns utlopp i Byfjorden, hvilken genom de yttre 
fjordarne står i förening med hafvet. 

När staden är anlagd, är ej tillförlitligen kändt; dock anses 
detta hafva skett i äldsta tider. Den veterligen äldsta handling, 
som rörer Uddevalla, är konung Johan den II:s stadfästelsebref 
å stadens privilegier af år 1491. 

Staden utgör egen jurisdiktion samt i förening med Bäfve 
och Lane-Ryrs inom Lane härad belägna socknar ett pastorat. 
»Staden har ett vackert och sundt läge samt är till större delen 
omgifven af skog och höjder. Af dessa senare äro de så kal
lade Kapellbackarne i geologiskt hänseende synnerligen märkliga, 
såsom bestående af fossila snäckmassor. 

Något annat vattendrag än Risån genomflyter icke staden, 
och någon insjö eller ö finnes icke inom dess område. 

Staden har efter den år 1806 timade branden blifvit regu-
liert anlagd och indelad i 308 tomter, af livilka endast några 
ännu äro obebygda. I anseende till folkmängdens tillväxt har 
förslag om stadsplanens utsträckning blifvit, i öfverensstämmelse 
med föreskrifterna i kungl. byggnadsstadgan för rikets städer den 
8 maj 1874, af stadsfullmägtige uppgjordt; och har Eders Kungl. 
Maj:t den 7 april 1881 den nya stadsplanen faststält. 

Tabellen N:o 1 innehåller redogörelse för stadens folkmängd 
åren 1881—1885. 

Antalet af stadens invånare, som enligt uppgift i förra fem-
årsberättelsen utgjorde: år 1850 3,607, år 1855 3,820, år 1860 
4,392, år 1865 5,064, år 1870 5,623, år 1875 6,159 och år 1880 
7,072, hade år 1885 enligt mantalslängden stigit till 7,354, hvadan 
folkmängden efter förra periodens slut Ökats med 282 personer, 
motsvarande något mindre än 4 procent. 

Stadens sunda läge har i allmänhet förskonat den från svå
rare epidemier och farsoter, som icke hemsökt samhället i någon 
betydligare män efter år 1834, då kolerafarsoten härjade derstädes. 

Någon egendomlighet i afseende på giftermålens antal samt 
nativitets- och mortalitetsförhållanden förefinnes icke och icke 
heller i afseende på invånarnes lynne, vanor, klädedräkt eller 
födoämnen. 

Några religiöst-skismatiska rörelser hafva ej heller före
kommit. 

. Beträffande sedligheten, så har, oaktadt invånarnes antal, 
såsom ofvan är nämndt, något ökats, brottmålens antal under 
ifrågavarande tidsperiod varit ungefär lika med antalet under 
förra perioden; och beträffande de gröfre brotten, hafva dessa 
under senare åren aftagit. Den sålunda relativt inträdda för
bättringen kan utan tvekan tillskrifvas dels bättre ordnad polis-
uppsigt, dels ock den omständigheten, att minutförsäljning med 
och utskänkningen af spritdrycker blifvit på senare tiden mera 
omsorgsfullt handhafd och jemväl något minskad. 

Genom de inom staden under senare tider företagna all
männa arbeten har stadens arbetsfolk haft mera arbetsförtjenst, 
äfven under höst- och vintertiden. 

Tabellen N:o 3 lemnar uppgifter om stadens bebygda och 
obebygda tomter samt lägenheter jemte taxeringsvärdet dera 
äfvensom å antalet under perioden nybygda boningshus. 

Den inom stadens område belägna jord anses i areal utgöra 
5,197 tunnland, hvaraf omkring 250 tunnland åker, 408 tunn

land äng samt 4,359 tunnland skogs- och betesmarker. Den 
öppna jorden, som är särdeles bördig, användes fortfarande till 
odling af säd, potatis och foderväxter. Medelpriset å säd har 
under denna period varit: för hvete 3 kronor, råg 2 kronor 25 
öre, korn 2 kronor 25 öre, hafre 1 krona 40 öre, ärter 2 kronor 
50 öre och bönor 2 kronor 40 öre, allt per kubikfot; dock hafva 
spannmålsprisen de sista åren betydligt sjunkit mot priset under 
de första åren af denna tidsperiod. 

Arbetslönerna hafva under senare åren något nedgått; och 
utgör dagsverkspriset omkring 1 krona 20 öre för karl och 70 
öre för qvinna. 

Hvad boskapsskötseln angår, är, med afseende på den ringa 
areal, som stadens odlingsbara jord innehåller, derom föga eller 
intet att säga. 

Som skogen å stadens område är obetydlig, eller rättare nästan 
alldeles saknas, kan angående skogshushållningen icke meddelas 
någon uppgift. Under sista tiden har genom bildade föreningars 
företagsamhet, på några mindre områden odling af skog egt rum, 
dels medelst plantors utsättande, dels genom frösådd, hvarigenom 
åtskilliga af de staden omgifvande, förut kala berg och höjder 
blifvit mera bevuxna. Prisen å skogsprodukter hafva inom staden 
i allmänhet varit: for en tolft plankor 6 alnar, 3 x 9 tum, 
12 kronor, en tolft bräder 5 kronor, en famn björkved 20 kronor, 
en famn al- eller fur- 18 kronor och en famn granved 16 kronor. 

Bergs- och bruksrörelse idkas icke inom stadens område. 
Antalet af stadens fabriker har under ifrågavarande femårs

period varit detsamma som förut: ett större mekaniskt bomulls
spinneri och'vafveri i förening med blekeri och färgeri, en lacker-
fabrik, två färgerier, två repslagerier, en snickerifabrik för för
ädling af träeffekter, en tändsticksfabrik, ett skeppsvarf, ett gas
verk och en mindre mekanisk verkstad, hvilka alla inrättningar 
under ifrågavarande tidrymd varit i verksamhet; och har rörelsen 
der på senare åren något ökats. 

Brånvinsbränning har å stadens område idkats uti ett större 
ångbränneri, och ölbrygd, jemväl efter baijersk metod, i 4 bryg
gerier. 

Jlandtverkerierna inom staden hafva under femårsperioden 
något nedgått. Antalet handtverkare, som år 1880 utgjorde 76 
män och 13 qvinnor med biträde af 203 män och 22 qvinnor, 
har år 1885 endast utgjort 57 män och 7 qvinnor med biträde 
af 163 män och 13 qvinnor. 

Längden af stadens allmänna landsvägar utgör sammanlagdt 
ungefär 3U mil, hvilka vägar underhållas på stadens gemensamma 
bekostnad. Dessa vägar, som genom brist på tjenligt väggrus 
varit, isynnerhet under källossningen, svåra att underhålla, hafva 
dock numera blifvit belagda med krossad sten, eller så kallad 
makadam, hvarigenom de erhållit mera fasthet och sålunda be
tydligt förbättrats. 

Stadens byavägar eller utmarksvägar utgöra ungefär 1 mil 
och underhållas af dem, som betjena sig af desamma. Några 
nya allmänna landsvägar bafva icke blifvit anlagda under den 
tid, som berättelsen omfattar, hvaremot öfver den genom staden 
löpande ån, i stället för den gamla hvälfda stenbron, en ny bro 
af jern blifvit anlagd, hvarigenom lättare kommunikation erhållits 
emellan stadens norra och södra del samt vackrare utseende beredts. 

Förslag har uppgjorts för omläggning af den äldre backiga 
farvägen från staden till Dalslands gräns öfver det så kallade 
Stadsfjellet, hvilket förslag blifvit af stadsfullmägtige antaget, 
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Tab. Litt. Ah. Uddevalla postkontors verksamhet. 

under förutsättning, att Eders Kungl. Maj:t täcktes bevilja stats
anslag till /s af den för omläggningen beräknade kostnaden, upp
gående till 30,136 kronor; och är denna fråga ännu beroende på 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga pröfning. 

Den af enskildt bolag anlagde jernväg från Uddevalla stad 
öfver Venersborg till Herrljunga station å Vestra stambanan 
har, sedan den år 1867 för allmän trafik öppnades, oafbrutet 
varit begagnad, och de varor, som dera fraktats, hafva hufvud-
sakligen bestått af spanmål, trävirke och något jern från det 
inre landet, samt af stenkol, fiskvaror, salt och något kolonial
varor uppåt landet. Under sommarmånaderna har denna jernväg 
jemväl varit mycket befaren af passagerare, som besökt bador
terna på vestkusten. 

Ingen färjplats finnes på stadens grund och icke heller 
någon grind å stadens allmänna landsvägar. 

Enligt kungl. brefvet den 20 oktober 1756 är staden befriad 
från gästgifveri, håll- och reservskjuts; och hafva de närmast 
staden belägna gästgifvaregård ar å landet skyldighet att skjutsa 
de resande genom staden till nästbelägna gästgifvaregårdar; dock 
tillkommer det staden att fortskaffa de resande, som i staden sig 
uppehållit. För sistnämnda skjutsningsskyldighet är entreprenad 
upprättad, och uppgår för närvarande stadskassans utgift härför 
årligen till 700 kronor. 

Efter jernvägens öppnande samt i anseende till ångbåtsfartens 
utvidgning har skjutsningen från stadens gästgifvaregard betydligt 
aftagit; och såvidt af dagböckerna vid gästgifveriet kan inhemtas, 
har från staden utgått följande antal hästar, nemligen: 

Den 1 januari 1883 öppnades i Uddevalla ett på statens 
bekostnad anlagdt telefonnät, hvilket så utvecklats, att 49 sär
skilda apparater eller stationer varit anbringade den 31 decem
ber 1885. 

Angående antalet af de från postkontoret i Uddevalla åt
gångna bref och värdeförsändelser samt beloppet af uppbörden 
härför åberopas nedanstående, af vederbörande postkontors före
ståndare aflemnade uppgifter, tabell Litt. Ah. 

Stadens kommunikationer sjöledes hafva på senare tiden 
förbättrats, hufvudsakligen genom utvidgad ångbåtsfart, hvari-
genom under den tid, då ishinder icke möta, direkt förbindelse 
underhålles med städerna Göteborg och Marstrand samt köpingen 
Lysekil jemte åtskilliga mellanliggande landthamnar å såväl södra 
som norra i farleden, å hvilken senare farled turerna utsträckts 
till flere hamnplatser vid Gullmar- och Abyfjordarne. 

Direkt kommunikation har jemväl öppnats med utrikes orter 
medelst ångarne »Avena» och »Sitona», hvilka begge fartyg till-

Post- och kronoskjuts ombesörjes icke af staden. 
Vid den i staden befintliga telegrafstation äro anstälde en 

kommissarie och två assistenter. Verksamheten vid stationen 
upplyses af följande utaf vederbörande stationsföreståndare med
delade tabell: 
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höra rederier i staden; dock hafva reguliera turer för dessa fartyg 
icke varit bestämda. 

Inrikes sjöfarten har underhållits med ångfartygen Uddevalla, 
Marstrand, Valborg, Rob. Thorburn, Viken och Alfhem, hvilka 
fartyg egas af ett i Uddevalla bildadt bolag benämndt »Bohus
länska kusten». Under sommarmånaderna underhålles sjötrafiken 
emellan staden och badorten Gustafsberg med en för sådant ända
mål anskaffad ångslup. 

Segelfarten emellan staden och angränsande orter idkas med 
mindre, dels däckade, dels öppna båtar; och synes denna rörelse 
vara lika beskaffad som under förra femårsperioden. 

Sedan stadens hamn blifvit med bidrag af statsanslag upp-
hjelpt och förbättrad, har den erhållit sådant djup, att större 
fartyg, hvilka förut måst lossa och lasta ute på redden, numera 
kunna anlöpa äfven den inre hamnen. 

Några kanaler finnas icke inom stadens område. 
År 1885 egde rederier i staden 9 segelfartyg om 2,270-16 

tons drägtighet samt 9 ångfartyg om 1,748.24 ton och 466 häst
krafter. 

De fartyg, hvilkas besättningar blifvit under denna femårs
period inmönstrade, hafva utgjort: 

År 1881 107 stycken om 14,103-95 ton. 

» 1882 110 ; » 15,152-96 » 

» 1883 131 .. » 18,413-04 » 

» 1884 108 >» » 17,600-49 » 

» 1885 112 » » 18,200-38 » 

Sjömanshusets tillgångar, hvilka år 1880 uppgingo till 52,888 
kronor 81 öre, hade år 1885 stigit till 67,550 kronor 56 öre. 

Antalet af dem, som vid sjömanshuset åtnjutit pension eller 
gratial, har utgjort: 

År 1881 140 stycken med tillhopa kr. 3,234 -

» 1882 14T » " » » 3,379-25. 

» 1883 151 » » » » 3,618-67. 

» 1884 158 » » » » 3,831-75. 

» 1885 166 » » » » 4,083-50. 

Antalet af de vid Uddevalla tullkammare inklarerade fartyg 
har utgjort: 

År 1881 119 fartyg, deraf 97 lastade och 22 barlastade. 

.. 1882 141 » » 96 » » 45 

» 1883 170 » » 148 .. » 22 

» 1884 109 » » 75 » » 34 

» 1885 118 » » 92 » « 26 

Under perioden har endast en mindre sjöskada inträffat, i 
det en oassurerad segeljakt blef under december månad 1885 af 
is sönderskuren och sjönk, dervid dock ingen person omkom. 

Enligt ofvanstående tablå har antalet af inklarerade fartyg 
något nedgått sedan förra femårsperioden, och samma förhål
lande har jemväl egt rum angående den utrikes handeln. 

De hufvudsakliga exportartiklarne bestå af spanmål, trä
varor, papper, tändstickor, jern, kreatur, väfnader och fisk. Ex
porten af dessa varor har år 1885 uppgått till 25,248,058 kilo
gram spanmål, 17,537 kubikmeter grufstolpar, 1,995 kubikmeter 
bräder och plankor, 259,300 kilogram papper, 643,600 kilogram 
tändstickor, 96,225 kilogram jern, 2,309 stycken kreatur, 1,965,439 
kilogram fisk samt snickeriarbeten för värde af 118,760 kronor. 

Importartiklarne hafva förnämligast utgjort stenkol, spanmål, 
sill, salt, petroleum, väfnader, gödningsämnen och kolonialvaror. 
Häraf har år 1885 importerats 221,134 hektoliter stenkol, 1,249,464 
kilogram omalen spanmål, 771,035 kilogram målen spanmål, 
568,531 kilogram sill, 21,560 hektoliter salt, 1,406,861 kilogram 
petroleum, 8,960 kilogram väfnader, 204,855 kilogram gödnings
ämnen, 8,720 kilogram risgryn, 19,041 kilogram kaffe, 742 kilo
gram socker, 2,090 kilogram tobak, 7,440 liter vin samt 13,842 
liter bränvin och sprit. 

Enligt uppgift från stadens tullkammare har tulluppbörden 
utgjort: 

Stadens minuthandel synes under ifrågavarande tidrymd 
hafva något minskats. Hvad den aftagit genom ökad landt-
handel och deraf minskadt handelsområde kan anses vara till 
en del ersatt genom något lifligare handel inom sjelfva staden 
och dess närmaste omgifning. 

De i staden förut varande två frimarknader äro numera 
aflysta, hvaremot för utbyte af fiskvaror och landtmannaprodukter 
skärgårdsbor och landtbefolkningen på senare åren en viss dag i 
september månad haft möte i Uddevalla, hvilket i allmänhet 
varit talrikt besökt; hvarjemte förste onsdagen i hvarje månad 
större rörelse, eller så kallad månadsmarknad eger rum. 

Ar 1865 bildades ett bolag för öfvertagande af all den förut 
å auktion upplåtna minuthandel med och utskänkning af brän
vin och andra spritituösa drycker i staden. Den 1 oktober 1866 
trädde detta bolag i verksamhet och har allt sedermera fortgått 
i öfverensstämmelse med förnyade oktrqjer, deraf den sista blifvit 
faststäld för tre år från den 1 oktober 1886. 

Antalet af minutförsäljnings- och utskänkningsrättigheter 
har under den tid, som dessa varit åt bolag upplåtna, småningom 
nedgått, så att numera de förra utgöra 8 och de senare 4, deraf 
1 utöfvas af stadskällaren. 

Derigenom att den förut bortauktionerade bränvinsförsälj-
ningen öfvertagits af ett bolag, utöfvas mera kontroll dera; och 
erfarenheten har äfven ådagalagt, att bättre förhållande numera 
råder såväl i afseende på ordning och snygghet inom lokalerna, 
hvilka äro både sundare och ljusare än tillförene, som ock i af
seende på halten och beskaffenheten af de varor, hvilka afyttras. 

De minutförsäljnings- och utskänkningsafgifter, som blifvit 
erlagda under tiden från den 1 oktober 1884 till samma dag år 
1885 hafva, jemte bolagets vinstmedel under samma år, uppgått 
till 66,776 kronor, deraf, efter afdrag af uppbörds- och redovis
ningsprovision, stadens andel utgjorde 39,999 kronor 71 öre. 

Det litertal spritvaror, h varefter bolaget numera har att 
erlägga afgifter, utgör årligen 150,000 liter för minuthandeln och 
50,000 liter för utskänkningen. 
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Tabellerna N:rls 4, 6 och 6 innehålla uppgift angående 
a) egendomar af fideikommissnatur; 
b) egendomar tillhörande inhemska aktiebolag; och 
c) egendomar tillhörande främmande magters undersåtar år 

1885 inom Uddevalla stads område. 
För frihet från den staden åliggande rotering betalas vakans-

afgift, beräknad för sex båtsmän; och utgjorde denna afgift år 
1885 501 kronor 60 öre. 

Enligt räkenskaperna å stadens uppbördskontor utgjorde de 
å invånarne år 1885 debiterade kronoutskylder 24,646 kronor 
44 öre, deraf 14,030 kronor 1 öre för fast egendom och inkomst. 

Som likställighet i kommunala rättigheter och skyldigheter 
blifvit i staden genomförd, ingå numera stadens alla intrader till 
gemensam kassa. 

De på grundvalen af bevillningen till kronan uttaxerade 
komrnunalutskylder, hvilka under 1866 uppgingo till 7V2 gånger 
bevillningen, hafva sedermera småningom sålunda nedgått, att de 
från och med år 1875 årligen erlagts med 5 gånger bevillningen 
till år 1881, då de utgingo med 6 gånger och 1885 med 6V2 
gånger bevillningen. Dessa utskylder hafva under ifrågavarande 
period utgjort: 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 17 de
cember 1880 bifallit stadsfullmägtiges underdåniga ansökning att 
— för konvertering och inbetalning af en del utaf stadens äldre lån 
samt för bestridande af de under närmaste framtid sannolikt 
förestående utgifter, hvilka voro af beskaffenhet att böra på flere 
år fördelas, — upptaga ett amorteringslån å 1,000,000 kronor 
till 4'/i procents ränta och dervid få begagna tryckta eller gra
verade obligationer i svenskt eller utländskt mynt, så har å detta 
lån obligationer till belopp 700,000 kronor år 1881 försålts 
till Skandinaviska Kreditaktiebolaget med 47i procent kapital
rabatt. 

Angående stadens inkomster och utgifter under år 1885 med
delas följande uppgifter enligt magistratens upprättade förslag 
till inkomst- och utgiftsstat: 

Skolor och uppfostringsanstalter. I staden finnas följande 
skolor: 

l:o) Ett femklassigt elementarläroverk, hvarest lärarnes an
tal för närvarande är 6, jemte särskilde lärare i sång, ritning 
och gymnastik. Lärjungarnes antal år 1885 utgjorde: vårter
minen 109 och höstterminen 113. 

2:o) Ett sjuklassigt elementarläroverk för flickor, uti hvilket 
lärare och lärarinnor till ett antal af 14 äro sysselsatta, och 
hvaruti under år 1885 lärjungarnes antal utgjorde: vårterminen 
89 och höstterminen 91. Samma år erhöll detta läroverk i stats
anslag 2,101 kronor. 

Förhållandet med stadens skulder vid slutet af åren 1881 
och 1885 inhemtas af följande, från uppbördskontoret meddelade 
uppgift: 
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3:o) Sju folkskolor, deraf en a så kallade Stadsfjellet. Dessa 
skolor skötas af 10 lärare; och skolbarnens antal år 1885 ut
gjorde 630. 

4:o) Elfva småskolor, hvardera med en lärarinna. 1 dessa 
skolor åtnjöto 273 barn undervisning år 1885. 

Stadens utgifter för folkskolorna och småskolorna utgjorde 
år 1881 13,170 kronor, ar 1882 12,840 kronor, år 1883 17,788 
kronor, år 1884 18,246 kronor och år 1885 18,428 kronor. 

5:o) Barnhusskolan och uppfostringsanstalten å Gustafsberg 
inom stadens område. Denna inrättning stiftades af grosshand
landen i Uddevalla Anders Knape Hansson och hans hustru 
Katarina Hegardt medelst donationsbref den 10 april 1772, hvarå 
nådig fastställelse erhölls genom kungl. resolutionen den 14 mars 
1774 och den 18 februari 1782. Enligt nämnda donationsbref 
testamenterade makarne Knape till en barnhusinrättning å Gustafs
berg, dels nämnda landeri och åtskilliga ängar ä stadens grund 
samt säteriet Gullmarsberg, 2 mantal med 71l2 underlydande 
hemman, i Skredsviks socken af Lane härad, dels ock åtskillig 
lösegendom jemte kontanta penningar. Vid 1885 års slut upp
gick behållna kapitalbeloppet till 441,992 kronor 12 öre. 

Vid denna inrättning, som förvaltas af en direktör i samråd 
med Uddevalla stadsfullmägtige, vårdas och uppfostras för när
varande 36 gossar intill sexton års ålder. De åtnjuta undervis
ning af 3 vid skolan anstälde och å stället boende lärare, af 
hvilka den ene måste, enligt testamentets föreskrift, vara prest; 
hvarjemte gossarne undervisas i musik, sång, gymnastik och vapen-
öfning af dertill antagne lärare. 

Härförutan utdelas af inrättningsfonden årligen gratial till 
87 fattiga barn inom länet, till dess de uppnått 12 års ålder, 
med 25 kronor till dem hvar. 

Ar 1885 utgjorde inrättningens inkomster 30,877 kronor 37 
öre och utgifter 26,675 kronor 72 öre. 

6:o) En slöjdskola, stiftad år 1878 och underhållen medelst 
årligt bidrag, dels af stadskassan, dels af enskilda personer. 
Denna skola besöktes år 1885 af 122 elever. 

7:o) Söndagsskolan vid Kampenhofs fabrik, inrättad och 
bekostad af nämnda fabriks bolag, hvars arbetare undervisas af 
dertill antagen lärare i kristendom, räkning och ritning med mera. 

Uddevalla museum, som blifvit inrättadt och fortfarande 
vårdas af enskilda personer, är inrymdt uti elementarläroverkets 
forna byggnader och har under femårsperioden årligen åtnjutit 
bidrag, dels från länets hushållningssällskap, dels ock af enskilda 
personer. Denna inrättning har under senare tider vunnit icke 
obetydlig tillväxt såväl genom inköp som genom gåfvor, bland 
hvilka märkas den utställning af till fiskerinäringen hörande före
mål, som länets hushållningssällskap år 1883 anordnade i Wien, 
och hvilka artiklar efter deras återhemtande till fäderneslandet 
hushållningssällskapet skänkt till museum. Likaledes har doktor 
N. P. Hamberg i Stockholm förärat detta museum en större 
samling mineralier och slöjdalster samt professor T. Torell i Upp
sala en större samling insekter. 

Denna inrättning är af såväl stadens som kringliggande lands
bygds befolkning mycket besökt, i synnerhet om söndagarne, då 
tillträdet är af giftsfritt. 

Staden utgör, såsom förut är nämndt, egen jurisdiktion. 
Rådstufvurätten s ordinarie ledamöter äro en borgmästare, som 
tillika förrättar notarii publici-embetet, en litterat rådman, som 
förer protokollet vid rådstufvurätten och magistraten, samt 2 råd-
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män af illitterata klassen. Magistraten fungerar jemväl såsom 
öfverexekutor. Tjenstemännen vid rådstufvurätten och magistra
ten utgöras af en stadsfiskal, en stadskassör och en stadsfogde. 

Enligt kungl. resolutionen den 14 mars 1774 är Uddevalla 
rådstufvurätt Gustafsbergs barnhusinrättnings »privilegierade fo
rum, hvarest tvistiga mål, som kunna uppkomma rörande barn
husets tillhörigheter, underliggande grunder eller inrättningar mage 
upptagas.» 

För Göteborgs och Bohus läns Brandstodsbolag, livars sty
relse har sitt säte i Uddevalla, redogöres i tabellen N:o 7. 

Ar 1880 stiftades ett sjöförsäkringsbolag under benämning 
»Bohus läns sjöassuransförening», hvars styrelse har sitt säte i 
Uddevalla, och hvars verksamhet omfattar Bohus län. Angående 
detta bolag meddelas närmare upplysningar i tabellen N:o 7. 

För den år 1869 i Uddevalla stiftade bank, benämnd »/Jo/ut. 
läns enskilda bank», gick den meddelade oktrojen år 1879 till 
ända; och blef förnyad oktroj af Eders Kungl. Maj:t utfärdad 
år 1879 att gälla intill 1888 års slut. Bankens grundkapital 
utgör 1,000,000 kronor och är fördelad t på 2,000 lotter. Bankens 
bufvudkontor i Uddevalla förvaltas af en styrelse, bestående af 
fem personer, af hvilka en är verkställande direktör; och tjenst-
göra vid detta kontor en kamererare, en kassör och två bok
hållare. I köpingen Lysekil är inrättadt ett afdelningskontor, 
som skötes af tre direktörer jemte en kamererare och en kassör. 
Rörelsen inom detta bankbolag har icke obetydligt ökats; och 
inhemtas af räkenskaperna, att utbetalningar samt insättningar 
och inbetalningar å alla konti vid bufvudkontoret, särskildt för 
h varje år under ifrågavarande tidsperiod, uppgått till följande 
belopp: 

År 1866 öppnade Venersborgs Enskilda Bank ett afdelnings
kontor i Uddevalla, hvilket sedermera fortgått och förvaltas af 
tre styrelseledamöter jemte en kamererare och en kassör. Rö
relsen i denna bank har under de sista fem åren sålunda drifvits: 

Uddevalla sparbank, stiftad år 1836 genom enskilda perso
ners bidrag, har mycket anlitats af stadens och kringliggande 
orters invånare. Styrelsen för denna bank består af sju per
soner, som utses af bankens principaler och delegare vid allmän 
årssammankomst i juni månad hvarje år. Banken, som vid dess 
stiftande hölls öppen en gång i veckan, är nu för rörelsen öppen 
hvarje dag, dervid en af styrelsens ledamöter är närvarande. 
Såsom tjenstemän äro vid banken anstälde en kamererare och 
kassör samt en ombudsman. 

Delegarnes behållning, som vid 1880 års slut uppgick på 
7,606 motböcker till 1,251,387 kronor 15 öre, utgjorde den 31 
december 1885 på 9,883 motböcker 1,609,248 kronor 41 öre, 
Bohus län. 
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hvarjemte sparbankens reservfond, som vid 1880 års slut uppgick 
till 95,875 kronor 68 öre, utgjorde den 31 december 1885 125,658 
kronor 89 öre. 

Bland välgörenhetsanstalter nämnas: 
l:o) Elementarskolans donerade stipendiifond, hvaraf årligen 

inkomsten, 100 kronor, utdelas åt lärjungarne vid skolan. 
2:o) Ingmanska donationen, stiftad 1841, hvaraf årliga räntan, 

60 kronor, tilldelas ynglingar, som begagna samma läroverk. 
3:o) Brattska donationen, stiftad 1793 af rådmannen H. B. 

Bratt. Nuvarande årliga afkastningen af denna stiftelse, 634 
kronor 50 öre, utdelas till 10 fattiga och nödlidande personer. 

4:o) Mamsell M. D. Evers' donation, stiftad 1845, hvaraf 
årliga räntan, 60 kronor, utdelas till fem ogifta fruntimmer. 

5:o) Handlanden J. Olssons donation, stiftad år 1849, livars 
årliga ränta, 60 kronor, fördelas bland sex medellösa enkor. 

6:o) Sockerbruksidkaren J. Trahns donation, stiftad 1851, 
hvaraf årliga räntan, 90 kronor, tilldelas ett äldre gift par, före
trädesvis bland så kallade pauvres honteux. 

7:o) Fru Tranchells donation, hvaraf årliga räntan, 12 kro
nor, utdelas till 2 fattiga enkor. 

8:o) Kammarherren M. af Christiernins donation, hvars årliga 
ränta, 18 kronor, af fattigvårdsstyrelsen utlemnas till behöfvande 
inom samhället. 

9:o) Bleckslagaren M. B. Rybergs donation, stiftad år 1860, 
hvaraf årliga räntan, 78 kronor, tilldelas en fattig enka. 

10:o) Handlanden B. Nilssons donation, stiftad år 1866, 
hvaraf årliga räntan, 480 kronor, utdelas till 12 mindre bemed
lade fruntimmer. 

Till minne af Konung Oscar II:s och Drottning Sofias silfver-
bröllop stiftades genom enskilda personers bidrag och arsafgifter 
den 6 juni 1882 ett barnhem i Uddevalla, hvilket förvaltas af 
en utsedd styrelse. Detta barnhem öppnades den 1 december 
1884, då sex fattiga mindre barn der intogos i en af staden till 
hemmet skänkt fastighet under tillsyn och vård af en dertill 
utaf styrelsen antagen qvinna, som tillika är lärarinna. Denna 
inrättning är afsedd att utvidgas, da tillgångarne så medgifva. 

Helsovården besörjes af 2 stadsläkare samt af den i staden 
stationerade provinsialläkaren jemte de vid länslasarettet anstälde 
2 läkare, hvarförutan särskild fältskärs- och barberarestuga finnes, 
hvilken skötes af en examinerad badaremästare. 

I staden finnes ett apotek, som innehafver två särskilda 
apoteksprivilegier. 

Förutom det å stadens område belägna lånslasarettet har 
staden inrättat ett epidemiskt mindre sjukhus, der sådana sjuka, 
som icke få å länslasarettet intagas, åtnjuta vård under tillsyn 
af stadens läkare. 

Vid Gustafsbergs badinrättning och helsobrunn åtnjuta under 
den tid, då badinrättningen är öppen, 48 fattiga sjuka kostnads
fritt bad och bostad, hvarjemte så många fattiga, som åstunda, 
få afgiftsfritt begagna helsokällan. 

Genom helsovårdsnämndens verksamhet och på dess förslag 
har dränering af stadens gator och gårdar blifvit vcrkstäld, genom 
hvilken åtgärd stadens sundhetsförhållanden betydligt bättrats, så 
att fall af epidemiska sjukdomar högst sällan inträffa. 

Fattigvården bestrides på förut öfiigt sätt, dels medelst ut-
pensionering af sådana fattighjon, som hafva full försörjning, dels 
ock genom understöd i penningar eller förnödenheter åt dem, som 
kunna till någon del sjelfva bidraga till sin bergning. Staden 

eger ett fattighus, men deruti intagas inga fattighjon för ständigt 
underhåll, utan endast tillfälligt för hastigt påkommande behof 
eller olycksfall. 

Beträffande stadens fattigvård i öfiigt hänvisas till den från 
kommunen till Kungl. Statistiska Centralbyråu årligen afgifna 
berättelse under titel: »Kommunernas fattigvård och finanser». 

Kungelf. 
Staden ligger invid en gren af Göta elf och är begränsad i 

norr af berget Fontin och i söder af elfgrenen. 
Konung Kristian IV donerade genom bref den 7 januari 

1616 åt staden en ej obetydlig jordrymd, hvars omfång blifvit 
närmare bestämd genom Vikornas lagmansrätts rågångsdom den 
5 september 1617. Den åt staden sålunda upplåtna jord anses 
utgöra 6 mantal, hvaraf en del, ungefär 368 qvadratref, är utlagd 
till byggnadstomter, en del åter, vid pass 2,693 qvadratref, utgöres 
af åker och äng, samt återstoden, omkring 4,300 qvadratref, består 
af betesmark, skog och impediment. En del af stadens dona-
tionsjord var förr anslagen stadens embets- och tjenstemän på 
lön, som då hufvudsakligen utgick på detta sätt; men, sedan 
aflöningsstat för stadens civile embets- och tjenstemän blifvit 
den 8 november 1867 af Eders Kungl. Maj:t nådigst faststäld, 
utgå aflöningarne till desse i penningar, så att numera endast 
stadens ecklesiastika embets- och tjenstemän innehafva lönings-
jordar. Vidare innehafves och brukas en större del af jorden 
af stadens borgerskap, som fordom i tur och ordning, efter veder
börliga ansökningar, af magistraten erhöll sig tilldelade så kal
lade borgarelotter att innehafvas under egen och hustrus lifstid; 
men - genom ett af allmänna rådstugan fattadt och af Kungl. 
Maj:t den 25 mars 1864 nådigst faststäldt beslut är bestämdt, 
att borgarelotterna, i mån af innehafvares död, skola indragas 
till stadskassan och för dess räkning utarrenderas, hvilket för
hållande äfven haft till följd, att rymden af den för stadens 
räkning utarrenderade jord årligen ökas, och att sålunda äfven 
stadens ordinarie inkomster årligen tillväxa. Afkastningen af 
jorden, som är af utmärkt beskaffenhet, har under femårsperioden 
varit god, och stadens invånare hafva till icke ringa del sin ut
komst af jordbruket. 

Folkmängden under femårsperioden har utgjort: år 1881 
983; år 1882 1,002; år 1883 988; år 1884 915 och år 1885 
936, enligt vederbörande presterskaps uppgifter, hvaremot, enligt 
upprättade mantalslängder, folkmängden under dessa år belupit 
sig till respektive 996, 1,030, 1,014, 935 och 914. Minskningen 
i folkmängden är beroende deraf, att Kungelfs Glasbruksaktie
bolag, i följd af missgynnande konjunkturer, upphört med sin 
verksamhet. 

Om antalet af stadens bebygda och obebygda tomter samt 
lägenheter jemte taxeringsvärdet dera, åfvensom om antalet under 
perioden nybygda boningshus lemnas uppgift i tabell N:0 3. 

Förhållandet med stadens export och import inhemtas af 
efterföljande tabell: 
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Någon import under perioden har icke egt rum. 

Tulluppbörden utgjorde under år: 

Antalet handlande och handtverkare har utgjort: 

Bevillningen till staten utgjorde: 

Undervisningsanstalterna hafva utgjorts af: 

a) Pedagogien. Detta läroverk är tvåklassigt med rektor 
och en kollega samt har under femårsperioden haft i medeltal 
25 lärjungar. Vid utgången af år 1885 egde pedagogien en af 
terminsafgifter uppkommen fond af 3,300 kronor 65 öre. Under 
femårsperioden har inköpts skolmateriel till ett belopp af 491 
kronor 34 öre. Den af mamsell B. C. Sivertsson i lifstiden den 
25 januari 1817 stiftade och af Eders Kungl. Maj:t den 4 sep
tember 1829 faststälda stipendii-inrättning för lärjungar, födda 
inom Elfsyssels södra kontrakt, har fortfarande utgjort en stå
ende fond i frälseränta och intecknadt kapital af 9,235 kronor, 
hvaraf i medeltal årligen utdelats 655 kronor; hvarjemte af samma 
fond på stiftarinnans födelsedag den 4 augusti årligen räntan af 
ett kapital af 300 kronor utdelats till fattiga enkor inom staden. 
Numera är pedagogien inrymd i nya folkskolehuset, hvarest peda
gogien disponerar tvenne rymliga skolsalar. 

b) Folkskolan. Folkskolan skötes af en lärare och har 
under femårsperioden haft i medeltal 45 lärjungar under hvarje 
termin, deraf 18 gossar och 27 flickor. Under denna period har 
nya folkskolehuset blifvit färdigbygdt. Detta rymliga, välbelägna 
och bra uppförda skolhus, med ett taxeringsvärde af 26,500 
kronor, inrymmer såväl folkskolan, som småskolan och peda
gogien. 

c) Småskolan. Denna skola skötes af en lärarinna och är, 
såsom ofvan nämnts, inrymd i nya folkskolehuset. Under fem
årsperioden har skolan haft i medeltal 35 lärjungar under hvarje 
termin, deraf 17 gossar och 18 flickor. 

d) Enskilda läroanstalter. Af sådana rinnas tvenne mindre 
skolor för flickor och en syskola. Den sistnämnda är tillkommen 
genom enskilda bidrag och har numera en tryggad ekonomisk 
ställning. 

Folkbiblioteket har under femårsperioden ökats till 550 
band; och har biblioteket fortfarande åtnjutit inflytande hund
skattemedel. 

Spirituosaförsäljningen inom staden har under hela perioden 
varit öfverlåten ät bolag; och har stadens behållna andel af för
säljningen utgjort: 

1880—1881 kronor 13,206-31 
1881—1882 » 8,732 94 
1882—1883 » 11,499-78 
1883—1884 » 9,533-50 
1884—1885 » 11,614-13. 

Helsovården har bestridts af stadsläkaren, och helsotillständet 
har under perioden varit godt. 

Privilegieradt apotek finnes i staden. 
Underafdelning af Göteborgs och Bohus läns sparbank 

finnes fortfarande i staden. 
Till telegrafstationen har staden fortfarande bidragit med 

400 kronor årligen. Telegrambefordringen har varit: 

Fattigvården har kostat staden: 
År 1881 kr. 2,600 
» 1882 » 2,150 
» 1883 .. 2,600 
» 1884 » 2,750 
.. 1885 » 3,250. 

Den stadens invånare i kommunala angelägenheter tillkom
mande beslutanderätt utöfvas fortfarande vid allmän rådstuga. 

Förhållandet med stadens inkomster och utgifter inhemtas 
af efterföljande sammandrag af 1885 års å allmän rådstuga 
granskade räkenskaper, tab. Litt. Ai (se nästa sida). 

M a r s t r a n d . 

Stadens folkmängd uppgifves i tabellen N:0 1, som utvisar, 
att antalet invånare, som år 1880 utgjorde 1,363, år 1885 ned
gått till 1,309. 

Rörande antalet af stadens bebygda och obebygda tomter 
samt lägenheter jemte taxeringsvärdet dera, äfvensom antalet under 
perioden nybygda boningshus hänvisas till tabell N:0 3. 
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Tab. Litt. Ai Sammandrag af 1885 års af Allmän Rådstuga granskade räkenskaper för Kungelfs stad. 

»Stadens Iiandehflotta har under perioden hvarken ökats eller 
minskats; men ångfartygens antal har ökats från 2 till 6 om 
tillsammans 290 hästkrafter och 475-4 9 ton. 

Tnlluppbörden, som under år 1880 utgjorde 3,895 kronor, 
belöpte sig är 1885 till 2,076 kronor 88 öre. 

Exportartiklarne hafva hufvudsakligen varit hafre, oarbetadt 
sägadt trävirke och färsk fisk, af hvilka varor är 1885 utfördes 
119,000 kilogram hafre, 736 kubikmeter plankor och bräder samt 
224,300 kilogram fisk. 
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Tab. Litt. Aj. Tablå öfver Marstrands stads ekonomiska ställ-
ning den 31 december 1885. 

Importen utgjordes förnämligast af stenkol, salt och mur
tegel. År 1885 infördes häraf 4,650 hektoliter stenkol, 350 
hektoliter salt och 386,000 stycken murtegel. 

Antalet inklarerade fartyg utgjorde år 1885 48 om 5,405-8 2 
ton och utklarerades samma år 18 fartyg om 1,911.93 ton. 

Ar 1885 funnos i staden 9 handlande, deraf 2 qvinnor, samt 
17 handtverkare; och erlades i bevillning af de förre 205 kronor 
och af de senare 180 kronor. Såsom biträden användes under 
samma tid i handelsrörelsen 12 och vid handtverkerierna 25 
personer. 

Beträffande stadens treklassiga elementarläroverk är intet 
att tillägga utöfver hvad sista femårsberättelsen derom upptager, 
med undantag att den deri omförmälda särskilda gymnastik
byggnaden under år 1882 färdigbygdes. 

Stadens två folkskolor och två småskolor äro sedan 1882 
års höst inrymda uti en ny, prydlig och ändamålsenlig folkskole
byggnad; och har antalet af de barn, hvilka under perioden be
sökt dessa skolor, varit ungefär detsamma, som förra femårs
berättelsen upptager. 

Folkbiblioteket, hvarom i de båda sista femårsberättelserna 
förmäles, har äfven under nu ifrågavarande period åtnjutit årligt 
anslag från stadskassan samt jemväl ganska flitigt af arbets
klassen begagnats. 

Vid den elektriska telegraf anstalt, som år 1871 inrättades i 
staden, utgjorde antalet af år 1885 afsända telegram 1,856 och 
ankomna telegram 1,642 samt de derför belöpande afgifterna 
2,557 kronor 63 öre. 

Göteborgs enskilda bank har fortfarande kommissionskontor 
i Marstrand med tillväxande verksamhet. 

Vid Marstrands badinrättning har under perioden inrättats 
de nya tidsenliga bassiner för kallbad samt de ökade antal rum 
för varma bad, hvarom i sista berättelsen förmäles, och har 
derjemte, i enlighet med vederbörande aktieegares beslut vid 1885 
års bolagsstämma, ej mindre uppförts en ny, prydlig och rymlig 
societetsbyggnad, som med möbler och andra tillbehör kostat 
nära 51,000 kronor, än äfven å norra sidan om denna byggnad 
verkstälts en ganska vidsträckt utfyllning af sjön till kostnad af 
17,800 kronor, i hvilken kostnadssumma likväl Marstrands kom
mun bidragit med 8,000 kronor. Badinrättningen har anlitats af 
i medeltal 2,650 personer årligen. 

Antalet badgäster vid Arvidsviks badanstalt på Koön, hvars 
byggnader reparerats och ommålats, samt der ny kallbasin anlagts, 
har i medeltal hvarje år utgjort 300. 

Ar 1885 inrättades i Marstrand telefon, hvarigenom staden 
äfven på denna väg står i snabb förbindelse med både Göteborg 
och åtskilliga andra orter; och har denna nya inrättning, särdeles 
under senare tidens ymniga sillfiske, mycket lifligt af allmänheten 
begagnats. 

Den 5 december 1881 faststäldes reglemente och taxa för 
Marstrands trikinbyrå, hvilken sedan den 1 derpå följande februari 
varit i verksamhet; och utfärdade Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande den 3 februari 1882 reglemente och taxa för rodd
båtstrafiken erhellan Marstrands stad och Koön. 

Kornmunalutskylderna, som till största delen blifvit för fattig
vårdens och folkskolans behof använda, hafva på hvarje krona 
af bevillningen efter 2:dra artikeln utgjort: för år 1881 2 kronor 
50 öre, för år 1882 2 kronor 80 öre, för år 1883 2 kronor 93 
öre, för år 1884 2 kronor 90 öre och för år 1885 4 kronor 72 öre. 

Den i toregående femårsberättelser omförmälda, af fattig
vårdsstyrelsen anordnade soppkokningsinrättning har fortgått äfven 
under vintrarne 1881—1885 samt utlemnat i medeltal för hvarje 
vinter 2,450 portioner mat till pris af 11 à 12 öre. 

Det år 1873 inrättade sjukhus finnes fortfarande. 
Läkarevården bestrides af en stadsläkare, och privilegieradt 

apotek finnes i staden. 
Rättigheten till all minuthandel med och utskänkning af 

brånvin jemte andra brända eller destillerade spirituösa drycker 
har likasom förut varit upplåten åt bolag; och har stadens andel 
af bolagsrörelsens nettovinst utgjort för samtliga fem åren 20,258 
kronor 70 öre. 

Staden har under femårsperioden icke varit hemsökt af någon 
eldsvåda eller farsot. 

Stadens ekonomiska ställning inhemtas af tabellen Litt. Aj. 
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Strömstad. 
Pä sätt tabellen N:0 1 utvisar, har folkmängden, som vid 

1885 års slut utgjorde 2,417 personer, således under femårs
perioden ökat sig med 121 personer. 

I tabell N:0 3 redogöres för antalet af stadens bebygda och 
obebygda tomter samt lågenheter jemte taxeringsvärde dera, äfven-
som för antalet under perioden nybygda boningshus. 

Det jordbruk, som af stadens invånare idkas, är af ringa 
omfattning och utöfvas å de till staden donerade hemmanen 
Boijar och Österöd, hvilka till största delen öfvergått i enskilda 
händer. Hvad staden ännu besitter af dessa hemman upplåtes 
hufvudsakligen till mulbete åt de kreatur inom staden, som af 
enskilde egas. 

Någon skog eger staden icke, men under de senare åren 
hafva på stadens bekostnad dels en myckenhet plantor utsatts å 
till skogsodling tjenlig mark och dels sådan mark besatts med 
skogsfrö. 

Vid ett vattenfall, som bildas af den staden genomlöpande 
å, har af enskild person uppförts en större tuUmjölqvarn af tegel, 
som drifves medelst två turbiner samt eger ändamålsenliga och 
fina siktar och sju par stenar. Ganska betydliga qvantiteter säd 
förmalas der; och lemnar såväl staden som kringliggande lands
bygd mald till qvarnen, hvilken dock drifves företrädesvis för 
egarens egen räkning för tillverkning af mjöl till försäljning. 

Af industriela inrättningar finnas i öfrigt ett ölbryggeri 
med god afsättning af sin tillverkning samt ett tobaksspinneri 
jemte flere garfverier och fårgerier, hvilkas verksamhet dock är 
jemförelsevis obetydlig. Derjemte finnas två skeppsvarf, till
hörande enskilda personer, men under senare åren hafva endast 
mindre reparationsarbeten å farkoster derstädes egt rum. 

Kommunikationerna sjövägen emellan staden samt städerna 
Göteborg, Kristiania och Frederikshald uppehållas, då ishinder ej 
möter, af 4 ångfartyg. 

Till Praestebakke station på Frederikshald—Sunnanå-banan 
är från staden anlagd en bred och jemn väg till stort gagn för 

samfärdseln, och har staden tagit del i anläggningskostnaden 
efter 6 hela mantal. 

Staden eger en med flere rum och god restauration försedd 
gästgifvaregård, hvarest tillhandahållas 8 hästar för skjuts till 
gästgifvaregårdarne Östeby, Eigst, Högdal och Kållekind. 

Vid 1885 års slut bestod stadens liandelsfiotta af 16 segel
fartyg, om tillsammans 2,5l7-6i ton. 

Antalet vid stadens sjömanshus inskrifne sjömän uppgick 
vid samma tid till 1,492. 

I staden funnos år 1885 30 handlande, deraf 4 ijvinnor, 
hvarjemte handtverk idkades af 83 personer, deribland 5 qvinnor. 
Under samma tid användes såsom biträden i handelsrörelsen 30 
och vid handtverkerierna 69 personer. 

Minuthandeln med och utskånkningen af bränvin och andra 
spirituösa drycker har varit uteslutande öfverlåten på ett bolag, 
som under är 1885 idkade försäljning till afhemtning af sådana 
drycker på 2 ställen och utskänkning i 4 lokaler. Under badtiden 
är utskänkning af spirituösa drycker dessutom medgifven på 
ytterligare 3 ställen. 

Rätt till utskänkning af maltdrycker innehades år 1885 af 
2 personer, hvarförutom vid årets slut rättighet beviljades 4 per
soner att vid måltid tillhandahålla spisande gäster vin och malt
drycker. 

Postkontor finnes i staden och är för allmänheten tillgängligt 
under åtta timmar af dagen socknedagar och 3 timmar sön- och 
helgedagar. Under år 1885 ankom och afgick post dagligen. 

I staden finnes äfven telegrafstation, vid hvilken år 1885 
antalet afsända telegram utgjorde 2,097 och ankomna telegram 
2,102, samt de derför belöpande afgifter 2,809 kronor 32 öre. 

Penningerörelsen ombesörjes genom ett af delningskontor af 
Göteborgs enskilda bank. 

Undervisningen upprätthålles vid ett treklassigt elementar
läroverk för gossar, en folkskola på 3 afdelningar och 4 små
barnsskolor. Vid elementarläroverket har elevantalet i betydlig 
mån ökats. Dessutom meddelas undervisning i en navigations
skola, till hvilken staden i hyresmedel anslår 800 kronor årligen. 

På stadens bekostnad är uppfördt ett nytt och tidsenligt 
läroverkshus för elementarskolan för gossar. Lärosalarne äro 
ljusa, varma och höga samt försedda med lämplig och i godt 
stånd varande materiel. Äfven gymnastiksalen med dess apparalj 
är i bästa skick. 

Af öfriga på stadens bekostnad verkstälda arbeten märkas 
de kajanläggningar, som företrädesvis uppförts på ömse sidor om 
den genom staden flytande Strömsån, äfvensom de broar, som 
äro anlagda öfver samma å. 

Läkarevården bestrides af en stadsläkare, som tillika är 
läkare vid det i staden befintliga länslasarett samt distriktsläkare 
i Vette härad, äfvensom under badtiden af badintendenten. 
Helsotillståndet har under femårsperioden varit i allmänhet godt. 
Dock har sjukdomen »difteri» under ett af åren antagit epidemisk 
karakter och förorsakat stor dödlighet bland yngre personer. 

Staden eger numera en utom densamma belägen begrafnings-
plats på synnerligen gynsam grund och af vidsträckt omfång. 

Apotek finnes i staden. 
At planteringar egnar staden den omsorg, som stadens be

gränsade tillgångar medgifva; och anslås i sådant afseende årligen 
omkring 800 kronor. 
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Tab. Litt. Ak. 

Nya ordningsföreskrifter för polisväsendet hafva blifvit af 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande faststälda. 

Genom badinrättningen beredes åt stadens invånare icke 
obetydlig fördel. Freqvensen vid badorten utvisar under femårs
perioden ingen anmärkningsvärd skilnad mot hvad förhållandet 
varit under tiden derförut. Inrättningens byggnader äro till 
antalet lika många. 

Stadens utgifter för fattigvården, hvilka utgjorde år 1875 
6,876 kronor 9 öre och år 1880 7,791 kronor 48 öre, belöpte 
sig år 1881 till 8,272 kronor 10 öre och år 1885 till 7,175 
kronor 74 öre. 

Rörande de i staden befintliga fromma stiftelser hänvisas 
till tabell N:o 8. 

Om stadens inkomster och utgifter under åren 1881—1885 
leinnas uppgift i tabell Litt. Ak. 

Köpiirgen hade år 1885 375 hus, hvilka voro taxerade till 
ett värde af sammanlagdt 1,512,800 kronor. Den till köpingen 
hörande jord var vid samma tid åsätt ett taxeringsvärde af 
202,100 kronor. Inkomstbevillningeii var samma år 1,855 kronor 
99 öre. 

Handeln, som hufvudsakligen omfattar spanmål och fisk-
varor, livaraf hufvudsakligast anjovis, bohussill och kabiljo, är 
af ganska stort omfång. 

I köpingen voro år 1885 bosatte 35 handlande och 31 liandt-
verkare, hvilka vid sin rörelse biträddes, de förra, af 38 och de 
senare af 43 personer. 

En betydande förvärfskälla utgör fortfarande anjovisbered-
ningen, hvilken i större omfång idkas af ett tiotal personer, som 
dervid använda omkring 200 arbetare. En fullvuxen persons 
arbetsförtjenst torde kunna beräknas till 9 kronor i veckan året 
om, och minderåriga kunna i fabrikerna förtjena 1 krona om 
dagen. 

Inom köpingen finnes ett färgeri ocli ett garfvéri. 
För den å Grötön anlagda olje- och guanofabrik redogöres 

här ofvan under Näringar. 
Likaså angående stenhuggerierna. 
För ordningens upprätthållande finnas två poliskonstaplar, 

och är derjemte inrättadt ett häkte. 
De förnämsta exportartiklarne utgöras af sill och sten, trä

varor och potatis. De hufvudsakligaste importartiklarne äro 
stenkol, salt och bräder. 

Tulluppbörden belöpte sig till 3,823 kronor 22 öre år 1881, 
6,679 kronor 44 öre år 1882, 8,703 kronor 16 öre år 1883, 
7,583 kronor 98 öre år 1884 och 9,807 kronor 27 öre år 1885. 

Under femårsperioden hafva för inrikes trafiken: 

Stadens skuld, som år 1875 uppgick till 26,793 kronor 35 
öre och vid slutet af år 1880 vuxit till 91,313 kronor, utgjorde 
vid 1885 års slut 66,611 kronor 36 öre. 

L y s e k i l s köp ing . 
Folkmängden, som utgjorde 704 personer år 1860, 829 år 

1865, 953 år 1870, 1,176 år 1875 och 1,589 år 1880, hade år 
1885 stigit till 1,823. 

Något storsjöfske bedrifves icke af köpingens invånare och 
annat fiske endast till husbebof. 

Kommunalutskylderna hafva under perioden utgjort 2 kronor 
50 öre för hvarje bevillningskrona. 

Vid postkontoret utgjorde år 1885 uppbörden 10,192 kronor 
89 öre. Under nämnda år afsändes 2,971 rekommenderade in-

För utrikes trafiken hafva: 
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rikes bref, 1,267 assurerade inrikes försändelser till värde af 
1,089,692 kronor 17 öre, 192 rekommenderade utrikes bref och 100 
assurerade utrikes försändelser till värde af 16,918 kronor 7 öre. 

Om verksamheten vid telegrafstationen har erhållits följande 
uppgift: 

I Lysekil finnas 2 folkskolor och 2 småskolor. Den ena 
folkskolan började 1883. Dessutom har funnits en enskild skola, 
hvari flere barn undervisats. Barnantalet i statens folk- och 
småskolor har varit följande: 

Göteborg å landskansliet. den 1 april 1887. 

Är 1881 i folkskolorna 114 i småskolorna 99 

» 1882 » 105 » 120 

» 1883 » 111 .. 113 

» 1884 » 143 » 105 

-- 1885 » 162 » 94 

Läkarevården bestrides af en särskildt för köpingen anstäld 
distriktsläkare, äfvensom sommartiden af badintendenten. 

Ett under apoteket Hjorten i Göteborg lydande medikaments-
förråd finnes i köpingen inrättadt. 

Rörande badinrättningen meddelas följande summariska för
teckning af badgästernas antal: 

G. S N O I L S K Y . 

Ilenr. Westin. V. milmanson. 
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